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Sammanfattning
Karlstads kommun planerar med föreliggande detaljplan en ny stadsdel i Jakobsberg med
utpräglad natur- och hållbarhetsprofil. Området Jakobsberg ligger i sydvästra delen av
kommunen, intill Klarälven, och gränsar till Natura 2000-området Klarälvsdeltat. Planområdet
består av delar av fastigheterna Sommarro 1:29 och Sommarro 1:3, samt hela Sommarro 1:30
och uppgår till 130 ha. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en övergripande stadsutveckling på
Karlstads före detta flygplats.
Jakobsberg är ett viktigt stadsutvecklingsområde som har funnits med i kommunens
översiktsplaner sedan 1990-talet då flygplatsverksamheten flyttade. Inom Jakobsberg finns
möjlighet att skapa en sammanhållen stadsdel centralt i Karlstad, endast cirka två kilometer från
stadens centrum. Huvudalternativet är att planen ska möjliggöra en utbyggnad av en blandstad
med bostäder, service, centrumverksamheter, skola och förskola, torg liksom parker, natur och
rekreationsområden. Områdets struktur, stråk och bebyggelse ska förbinda planområdet med
omgivande stadsdelar och natur- och rekreationsområden.
Nollalternativet utgörs av att planen inte genomförs. Kommunen bedömer att det i stort sett
fortsatt kommer att se ut som idag. Området domineras idag av öppna gräsmarksytor. Den norra
delen består av slåttergynnad flora och hyser regionens största lokal av nattviol. Marken slås
årligen av kommunens arrendator. De öppna markerna omges till stor del av smala
lövskogsbårder och innan det öppna vattnet tar vid finns en vassbård. Området är en viktig
fågellokal för häckning och rastning. I den nordöstra delen ligger Jakobsbergskogen.
Utbyggnaden inom Jakobsberg har stor betydelse för bostadsförsörjningen inom Karlstads
kommun samt för andra kommunala angelägenheter. Genom Jakobsberg planeras Södra
förbindelsen, en trafiklänk mellan Hammaröleden och Ullebergsleden. En förbindelse som bland
annat kommer att ha betydelse för att avlasta centrala Karlstad från genomfartstrafik, den
kommer att förstärka kopplingarna för en effektiv kollektivtrafik och utbyggnad vidare västerut.
Dessa syften är av stort allmänt intresse för stadens utveckling och tryggade tekniska system.
Arbetet har föregåtts av framtagandet av ett planprogram för hela Jakobsberg, där flera
utredningar gjorts. Kommunen genomförde under 2017 två parallella uppdrag för att få fram
strukturen i detaljplanen. Ett stort antal naturmiljöutredningar har föregått planarbetet: en
naturvärdesinventering samt därtill separata inventeringar för groddjur, fladdermöss, fåglar,
fjärilar, gaddsteklar och skalbaggar samt två växtinventeringar. Efter plansamrådet har
fördjupade utredningar kring artskydd, Natura 2000, naturvärdesinventering, buller, dagvatten,
luft, vall, miljökvalitetsnormer med mera genomförts efter att synpunkter lämnats under
samrådet. Dessa har resulterat i ytterligare anpassningar av planen och bättre underlag för
skyddsåtgärder. Golfbanan som tidigare låg utanför planområdet är nu en del av det.
Miljöbedömningsarbetet har skett parallellt med planarbetet och redovisas i denna
miljökonsekvensbeskrivning. Tabellen sist i sammanfattningen redovisar kortfattat
konsekvenserna som bedöms uppstå av genomförandet av planen samt av nollalternativet.
Huvudalternativet ska säkras mot översvämningar genom invallning. Dagvattensystemen är
ytterligare utredda för att säkerställa att minimera riskerna för översvämning och säkerställa att
dagvattnet inte påverkar miljökvalitetsnormer för recipienten. Den negativa påverkan på
vattenmiljön vid byggandet av vallen samt strandnära anläggningar som bryggor, kan med
skadebegränsande åtgärder bedömas ge små negativa effekter och måttliga konsekvenser.
Inom området finns markföroreningar. Föroreningshalterna kommer att minska i området med
positiva konsekvenser som följd. Med bullerreducerande åtgärder bedöms konsekvenserna för
buller kunna bli måttliga.
Konsekvenserna för naturmiljö, med habitatförlust och påverkan på områdets artrikedom
bedöms ge måttliga till stora negativa konsekvenser. Huvudalternativet innebär en begränsad
påverkan på Natura 2000-området med ökat antal besökare och båttrafik. En analys av planens
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påverkan på bevarandestatus på arter och habitat i Natura 2000-området visar att planen kan
genomföras utan av bevarandestatus försämras. Vid den fördjupade analysen av planens
påverkan på arter skyddade av artskyddsförordningen har förekomsten av nattviol bidragit till
att planområdet har justerats ytterligare efter fördjupade inventering och analyser.
Skyddsåtgärder kommer också vidtas vid genomförandet.
Genomförandet av planen medför att landskapet i Jakobsberg förändras från landsbygd till
stadsmiljö. Samtidigt tillgängliggörs området i högre grad. Planens irreversibla förändring av,
samt påverkan på ett stort områdes upplevelsevärden gör att konsekvenserna för både
friluftsliv samt landskap sammantaget bedöms bli små negativa.
Huvudalternativet medför en positiv påverkan på miljömålet Giftfri miljö. Däremot riskerar
miljömålen Levande sjöar och vattendrag att missgynnas. Miljömålen Ett rikt odlingslandskap
samt Ett rikt växt- och djurliv missgynnas med anledning av habitatförlusten av ängsmark.
Planen bedöms förenlig med miljökvalitetsnormerna. Bullerkartläggning och åtgärdsprogram
krävs dock för att uppnå miljökvalitetsnormen för buller.
Huvudalternativet samverkar med kommunens planer på hållbar, stadsnära utveckling av
Karlstad.
Vid nollalternativet kvarstår området i befintligt skick. Åtgärderna för att sammanbinda
Jakobsberg med resten av Karlstad uteblir. Konsekvenserna bedöms bli små negativa för
landskapet respektive små positiva för friluftsliv. Då inga förändringar av naturmiljöer kommer
att ske inom området bedöms konsekvenserna för skyddade områden att bli oförändrade. Med
fortsatt belastning av dagvatten kommer konsekvenserna att bli små till måttliga för vattenmiljö.
Vid nollalternativet kommer befintliga föroreningar att finnas kvar, förutsatt att inga
saneringsåtgärder görs för att säkerställa att ingen spridning sker till grundvattnet eller
Klarälven. Konsekvenserna bedöms som små negativa.
Nollalternativet innebär att miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv
gynnas, men miljömålen Giftfri miljö samt Levande sjöar och vattendrag att missgynnas.
Sammanfattningsvis kan sägas att huvudalternativet samverkar med kommunens planer på
hållbar, stadsnära utveckling av Karlstad medan nollalternativet motverkar den tänkta
utvecklingen av Karlstad. Anpassningar har genomförts och skyddsåtgärder planeras för att
minimera risken för stora negativa miljökonsekvenser, särskilt fokus har legat på
klimatanpassning med vall och dagvattenhantering, friluftsliv samt skyddade arter och
naturmiljöer.
Miljöaspekt

Huvudalternativet

Nollalternativet

Luft

Små-måttliga negativa konsekvenser

Neutrala konsekvenser

Klimatanpassning

Måttliga negativa konsekvenser

Små negativa konsekvenser

Markföroreningar

Neutrala till positiva konsekvenser

Små negativa konsekvenser

Buller

Måttligt negativa konsekvenser

Små negativa konsekvenser

Naturmiljö

Måttliga till stora negativa konsekvenser

Små till måttligt negativa konsekvenser

Skyddade områden

Små-måttligt negativa konsekvenser

Neutrala konsekvenser

Skyddade arter

Måttligt negativa konsekvenser

Små till måttligt negativa konsekvenser

Vattenmiljö

Måttligt negativa konsekvenser

Små till måttliga konsekvenser

Landskap

Små negativa konsekvenser

Små negativa konsekvenser

Friluftsliv

Små negativa konsekvenser

Små positiva konsekvenser
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1 Bakgrund
1.1

Uppdraget

Karlstads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan (DP) för västra Jakobsberg.
Utbyggnaden inom Jakobsberg har stor betydelse för bostadsförsörjningen inom Karlstads
kommun samt för andra kommunala angelägenheter. Genom Jakobsberg planeras Södra
förbindelsen, en trafiklänk mellan Hammaröleden och Ullebergsleden som bland annat har
betydelse för att avlasta centrala Karlstad från genomfartstrafik. Södra förbindelsen förstärker
kopplingarna för en effektiv kollektivtrafik och utbyggnad vidare västerut. Dessa syften är av
stort allmänt intresse för stadens utveckling och tryggade tekniska system.
Jakobsberg är ett av Karlstads viktigaste stadsutvecklingsområden. Det är utpekat i
översiktsplanen och har funnits med i kommunens översiktsplan sedan 1990-talet då
flygplatsverksamheten flyttade. På Jakobsberg finns möjlighet att skapa en sammanhållen
stadsdel centralt i Karlstad, endast cirka två kilometer från stadens centrum. Området är större
än hela Tingvallastaden, vilket gör ett så centralt område särskilt intressant för stadsutveckling.
Jakobsberg är så pass stort att det förutom bostäder finns plats för service och verksamheter,
vilket i kombination med områdets läge vid vatten och naturområden kan bli ett unikt och
attraktivt område. All mark inom de västra delarna av Jakobsberg är kommunalt ägda, vilket ger
kommunen en stark roll i att kunna styra utveckling och upplåta mark för olika verksamheter.
Arbetet har föregåtts av framtagandet av ett planprogram för hela Jakobsberg, där flera
utredningar gjorts. Kommunen har bedömt att genomförandet av planen kan medföra
betydande miljöpåverkan på naturmiljön i området samt för klimat och masshantering, varför
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver tas fram. Kommunen genomförde under 2017
parallella uppdrag för att få fram strukturen i DP. Ett stort antal naturmiljöutredningar har
föregått planarbetet: en naturvärdesinventering samt därtill separata inventeringar för
groddjur, fladdermöss, fåglar, fjärilar, gaddsteklar och skalbaggar samt två växtinventeringar.
Syftet med MKBn är att utreda vilken utformning av området som är mest lämplig med avseende
på miljökonsekvenser. Parallellt med att planförslaget arbetats fram har Calluna tillsammans
med planhandläggare och miljöplanerare genomfört en MKB-process och olika förslag på
anpassningar har arbetats in i planen.
Under MKB-processen har flera utredningar för geoteknik, geohydrologi, buller och dagvatten
tagits fram. Vidare har flera miljöutredningar genomförts; Artskydds- och Natura 2000utredning (Calluna 2020), friluftsutredning (Calluna 2020), utredning av påverkan på MKN
vatten (Sweco 2020), ekosystemtjänstbedömning (2018). Förslag på lämpliga skyddsåtgärder
för naturmiljö och friluftsliv har utarbetats.
Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 19 november 2018 - 14 januari 2019. Därefter
har planförslaget justerats utifrån synpunkter i samrådet och underlag från utredningar.

1.2

Översiktlig beskrivning av området och dess omgivningar

Området Västra Jakobsberg ligger i sydvästra delen av Karlstads kommun. Det är beläget intill
Klarälven och gränsar till Natura 2000-området Klarälvsdeltat. Planområdet består av delar av
fastigheterna Sommarro 1:29 och Sommarro 1:3, samt hela Sommarro 1:30 och uppgår till 130
ha. All mark inom området ägs av kommunen. Tidigare utgjordes Jakobsberg av ett äldre
flygplatsområde som hyste Karlstads flygplats. Flygplatsen var i drift mellan 1940 och 1997. Den
gamla landningsbanan finns kvar och delar av denna används för t.ex. körkortsutbildningar och
modellflyg. Historiskt sett har området bestått av ängs- och hagmarker med landerier. I
områdets sydligaste del, vid Heddenäs, har det funnits ett färjeläge. Södra delen av Sommarro
1:29 upplåts sedan 2004 med arrende på 25 år till Sommarro Golf för användning som
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golfbana. Den bebyggelse som finns kvar inom området består av byggnader som hört till
flygplatsverksamheten. De hyrs i dagsläget ut, bland annat till golfverksamhet och till
utbildningsverksamhet (Karlstads kommun 2015). Se figur 1.

Figur 1. Flygfoto över befintliga förhållanden. Plangränsen markerad med röd punktlinje
(Karlstads kommun 2020).
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Området domineras idag av öppna gräsmarksytor. Den norra delen består av slåttergynnad flora
och hyser regionens största lokal av nattviol. Marken slås i regel årligen av kommunens
arrendator. De öppna markerna omges till stor del av smala lövskogsbårder och innan det öppna
vattnet tar vid finns en vassbård. Området är en viktig fågellokal för häckning och rastning. I den
nordöstra delen ligger Jakobsbergskogen. Här finns ett motionsspår som löper runt
skogsområdets utkant (Calluna 2016).
Marken inom planområdet är låglänt och grundvattennivån i området är kopplad till, och
varierar med, Klarälvens nivåer samt med nederbördsförhållandena. Vid höga flöden i Klarälven
och höga vattennivåer i Vänern kan området komma att översvämmas. Planområdet avvattnas
idag via ett dräneringssystem, med en pumpstation belägen nära Jakobsbergsbrons fäste. En
befintlig vall skyddar delvis området mot höga nivåer i Klarälven. Golfbanan och vissa delar av
planområdet ligger under medelvattennivån för Vänern. En tryckledning pumpar ut
dräneringsvattnet till Klarälven intill Jakobsbergsbron. Den gamla landningsbanan utgör en
vattendelare genom området. Inom planområdet finns några instängda områden (WSP, 2018).
Inom större delen av området består naturligt lagrad jord av sediment ovan fast friktionsjord på
berg. Sedimenten utgörs överst av sand och silt med en mäktighet som varierar mellan ca 1 till 8
m. Mäktigheten på det övre sand- och siltlagret är i regel som störst närmast älven. Härunder
återfinns varvig lera med låg till mycket låg odränerad skjuvhållfasthet med en mäktighet från
noll upp till mer än 25 m. I lerans övre del förekommer inslag av silt, gyttja, organisk jord och
växtdelar. Lokalt återfinns relativt stort inslag av organisk jord, torv och gyttja (Sweco 2018).

1.3

Planens syfte

Under 2014 påbörjades ett programarbete som 2015 resulterade i Planprogram för Jakobsberg,
Karlstads gamla flygplats. Programmet föregicks av ett annat program (2002), som medgav att
den södra delen av området skulle nyttjas för fritidsändamål och den norra delen för
exploatering.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en övergripande stadsutveckling för blandad bebyggelse
på Karlstads före detta flygplats. Planen ska möjliggöra en utbyggnad av en blandstad med
bostäder, service, centrumverksamheter, skola och förskola, torg liksom parker, natur och
rekreationsområden. Områdets struktur, stråk och bebyggelse ska förbinda planområdet med
omgivande stadsdelar och natur- och rekreationsområden.
Jakobsbergs storlek och läge är unikt och det finns därför inga andra alternativ till
bostadsbyggande i den här omfattningen centralt i staden. En utveckling av Jakobsberg, där all
nödvändig service kan nås med gång-, cykel- och effektiv kollektivtrafik ska vägas mot en stor
utbyggnad längre ifrån staden, där människor i större utsträckning blir beroende av bilen, vilket
leder till ett onödigt stort trafikarbete, en större miljöbelastning och ett mer opraktiskt liv. Det
centrala läget innebär också att utbyggd infrastruktur finns i närheten. Jakobsberg besitter
också stora bostadskvaliteter med närhet till natur, vatten, rekreation, centrum och Bergviks
köpcenter och kommer att kunna erbjuda boende och besökare kvaliteter som är viktiga för
Karlstads konkurrenskraft. Karlstads kommun har i sina styrdokument uttalat en ambition om
hållbart byggande och att minska privatbilismen. Jakobsberg planeras för att bli en stadsdel med
utpräglad natur- och hållbarhetsprofil.
Utvecklingen av Jakobsberg är också av stor betydelse för andra kommunala angelägenheter.
Genom Jakobsberg planeras Södra förbindelsen, en trafiklänk mellan Hammaröleden och
Ullebergsleden, med två nya broar över Klarälven. Dessa har betydelse för att avlasta centrala
Karlstad från genomfartstrafik, de förstärker kopplingarna för en effektiv kollektivtrafik och
möjliggör Karlstadsstråkets utbyggnad vidare västerut. Dessa syften är av stort allmänt intresse
för stadens utveckling och tryggade tekniska system.
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Programområdet delades ursprungligen in i två detaljplaneuppdrag, ett för västra Jakobsberg
och ett för östra, där det östra omfattade utvecklingen intill Rosenborgsgatan (Karlstads
kommun 2015). Då den södra delen av DP Östra Jakobsberg bedömdes vara mer samstämmig
med DP för Västra Jakobsberg vad gäller planförhållande, ingår den i planområdet.

2 Riksintressen samt art- och områdesskydd
Västra Jakobsberg berörs av riksintressen kap 3 och 4, Natura 2000, strandskydd och
biotopskydd som redovisas i kartan, figur 2. I området finns också arter som omfattas av
artskyddsförordningen.

Figur 2. Skyddade områden inom och i anslutning till planområdet. Planområdet överlappar delvis
riksintresseområdena för naturvård (Klarälvens nedre lopp samt Klarälvsdeltat). Riksintresseområdet för Rörligt
friluftsliv täcker hela kartan och är därför inte avgränsat på kartan. Natura 2000-området tangerar södra delen av
planområdet.
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2.1

Riksintresse enligt 4 kap. Rörligt friluftsliv

Vänern med öar och strandområden (FS 03 Vänern- Norra skärgården) är av riksintresse för det
rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § MB. Turismen och det rörliga friluftslivet är intressen som
särskilt ska beaktas vid bedömning av tillåtlighet för exploateringsföretag eller andra ingrepp i
miljön. Riksintresseområdet har särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i naturoch kulturmiljö, särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande
upplevelser (Länsstyrelsen Värmlands län 2016).

2.2

Riksintresse enligt 3 kap. Naturvård

Klarälvens nedre utlopp (N56) och Klarälvsdeltat (N50) är utpekat riksintresseområde för
naturvård enligt 3 kap. 6 § MB. Området är av största betydelse som vandringsområde och för
avelstäkt av klarälvslax och klarälvsöring. Fiskfaunan på sträckan är i övrigt mycket artrik samt
finns det uppgift om förekomst av flodkräfta. Utsläpp av miljöfarliga ämnen eller spridning av
fisksjukdomar kan hota stammarnas existens. Ingrepp som förändrar områdets bottenprofil,
näringstillförsel eller skogsavverkning längs vattendraget medför att områdets naturvärde kan
skadas (Länsstyrelsen Värmlands län).

2.3

Natura 2000-området Klarälvsdeltat

Klarälvsdeltat (SE0610190) är beläget direkt söder om planområdet i Jakobsberg. Natura 2000områden är utpekade riksintressen enligt 4 kap. 8§ MB. En verksamhet eller åtgärd får inte
medföra en störning som på ett betydande sätt kan påverka skyddade arter i området.

2.4

Strandskydd

Strandskydd gäller för land- och vattenområdet inom 100 meter på land och i vatten från
strandlinjen enligt 7 kap. 13–18 §§ MB.
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att
bevara goda livsvillkor för djur och växter. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader,
anläggningar eller anordningar uppföras. Inte heller grävarbeten får utföras. Åtgärder får heller
inte vidtas som väsentligt kan försämra livsvillkoren för djur- eller växtarter. Kommunen kan
vid framtagande av nya detaljplaner, genom en administrativ bestämmelse, upphäva
strandskyddet om det finns särskilda skäl enligt 7 kap 18 c-d § miljöbalken, och om intresset av
att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än
strandskyddsintresset. Det finns sex särskilda skäl som ska beaktas vid ett upphävande
(Boverket 2018).

2.5

Biotopskydd

Biotopskyddsområde används för små mark- och vattenområden, så kallade biotoper. Det är
områden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djureller växtarter. Biotoperna är också viktiga för vanligare arter, samt för omväxling i landskapet.
Det finns två olika former av biotopskyddsområde; generellt skydd för vissa biotoptyper samt
skydd för en särskild biotop (beslutas i varje enskilt fall) (Naturvårdsverket 2018). Biotoper
skyddas enligt 7 kap. 11 § MB.
Jakobsbergsskogen är utpekat skogligt biotopskyddsområde. Det är beläget precis vid utkanten
av planområdet.
Det har vid inventeringarna i planområdet inte identifierats några generella biotopskydd enligt
7 kap 11 § miljöbalken (Naturvårdsverket 2012). Det kan vidare nämnas att planområdet inte
klassas som jordbruksmark, då det långvarigt använts som flygplats. Därmed finns det flera
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biotoper i planområdet som faller utanför ramen för generellt biotopskydd t.ex. stenmur,
småvatten och våtmarker.

2.6

Skyddade arter

I artskyddsförordningen (ASF) anges vilka arter som är fridlysta (bilaga 1 och 2 i förordningen)
och vilka möjligheter det finns för dispens. Utöver förbudet att döda, skada eller störa arterna är
det i flera fall även förbjudet att påverka deras livsmiljöer. Centralt för möjligheterna att få
dispens är frågan om upprätthållande av gynnsam bevarandestatus för arten. Det finns ett antal
skyddade och rödlistade arter i planområdet samt i det omgivande landskapet med livsmiljöer
inom planområdet. Det är flera fågelarter, groddjur, fladdermöss, insekter och kärlväxter vilket
redovisas i kommande kapitel. Det kan inte heller uteslutas att flera skyddade och rödlistade
arter förekommer periodvis i planområdet.

3 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) regleras i 5 kap MB. De beskriver lägsta godtagbara miljökvalitet
inom några ämnesområden. MKN omfattar dels gränsvärden som ej får över- eller underskridas,
dels riktvärden som ska eftersträvas och ej bör överskridas. Det finns MKN för utomhusluft,
omgivningsbuller, vattenförekomster (Naturvårdsverket 2018d), vilka samtliga är aktuella för
planområdet.

4 Ekosystemtjänster
4.1

Vad är ekosystemtjänster?

Ekosystemtjänster (EST) beskriver hur naturen, ekosystemet omkring oss, levererar sådant som
är värdefullt för oss människor. En ofta använd definition på ekosystemtjänster är att de är
ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande. Naturvårdsverket
(2018f) uttrycker att ”EST är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss
människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet”.
Ekosystemtjänster delas ofta upp i fyra kategorier:
•

Försörjande – ger oss exempelvis spannmål, dricksvatten, trävirke och bioenergi.

•

Reglerande – renar luft och vatten, reglerar lokal temperatur och luftfuktighet, skyddar
mot UV-strålning och fördröjer ytvattenflöden.

•

Kulturella – ger upplevelsevärden, friluftsliv, reducerar stress och ger återhämtning,
skönhetsupplevelser och turism.

•

Stödjande – underliggande processer som fotosyntes, biogeokemiska kretslopp, bildning
av jordmån och upprätthållande av biologisk mångfald.

De stödjande ekosystemtjänsterna är indirekta tjänster, dvs de levererar inte en direkt nytta för
människor, men är en nödvändig förutsättning för att vidmakthålla livskraftiga ekosystem. Ofta
åsyftar man direkta tjänster med begreppet ekosystemtjänster varför s.k. stödjande
ekosystemtjänster numera ofta inte ingår i analyser av ekosystemtjänster. Stödjande
ekosystemtjänster beskriver till stor del samma sak som grön infrastruktur, se figur 3.
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Figur 3. Ekosystemtjänster är en relation mellan ekologi/natur och människor. Den kan beskrivas som en
värdekedja. Illustration: Magnus Tuvendal, Calluna AB.

Helhetsperspektiv i planering
Grön infrastruktur och ekosystemtjänster är nya begrepp som tar plats inom policy, planering
och beslutsfattande i Sverige. De pekar alla på att vi, enskilda människor och samhället i stort, är
beroende av ekosystem omkring oss och att vi i högre grad än tidigare behöver arbeta med ett
helhetstänkande. Naturvårdsverket betonar att ”…vid planering av alla typer av mark- och
vattenanvändning ha ett helhetsperspektiv på landskapets ekologiska funktioner”. Dessa två
begrepp utgör en ny grund för hållbar kommunal planering.
EST lyfts i flera mål för att de naturligt ska integreras i den fysiska planeringen:
Sveriges miljömål: “... senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av
ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden,
politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt.”
”Kommunerna ska senast 2020 ha tillgång till en utvecklad metod för att ta tillvara och
integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande
och förvaltning i städer och tätorter. (Etappmål Strategi för levande städer 2018)”
”En majoritet av kommunerna ska senast 2025 ta tillvara och integrera stadsgrönska och
ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och
tätorter.” (Etappmål Strategi för levande städer 2018)”
Bedömning och värdering av ekosystemtjänster
För att bedöma och värdera ekosystemtjänster behöver de kunna urskiljas och identifieras, se
figur 4. Ekosystemtjänster kan indelas i olika grupper och, beroende på ett projekts syfte, kan
det skilja hur man namnger ekosystemtjänster. Den idag den mest använda och spridda
indelningen av ekosystemtjänster i Europa är CICES (Common International Classification of
Ecosystem Services). CICES (version 5.1, jan 2018) är en klassning av ekosystemtjänster som har
använts och testats i många projekt. I CICES listas ett 60-tal rader med olika EST.
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Figur 4. En ekosystemtjänstbedömning görs i tre steg. Med hjälp av olika kunskapsunderlag bedöms värden på
en plats och påverkan av en plan/aktivitet med avseende på ekosystemtjänster och grön infrastruktur. Resultat
summeras åskådligt för att effektivt kunna kommuniceras vidare och informera i t.ex. arbete med detaljplan.

I figur 5 nedan illustreras vilken nytta kartläggning och planering av ekosystemtjänster i
kommunal planering har.

Figur 5. Ekosystemtjänsters värde bör integreras i kommunal planering. Med ökad kunskap om ekosystemtjänster
samt även grön infrastruktur, kan beslut fattas på bättre grunder. Man undviker även förluster p.g.a. okunskap.
(Illustration: Magnus Tuvendal, Calluna AB).
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4.2

Ekosystemtjänster i DP Västra Jakobsberg

För att identifiera EST inom planområdet, planens eventuella påverkan på befintliga EST samt
möjligheten att skapa, säkerställa eller förstärka EST vid planens genomförande har en
workshop genomförts. Följande indelning har använts, se tabell 1.
Tabell 1. EST indelas i tre kategorier och följer Europas mest använda indelning av Ekosystemtjänster; CICES.
Bearbetning: Magnus Tuvendal, Calluna AB.

De EST som identifierades vid workshopen och som särskilt bör beaktas i planarbetet är
reglerande EST med påverkan på biologisk mångfald och ianspråktagande av naturmark samt
säkerställande av kulturella EST med fokus på stärkande åtgärder. Frågorna identifierades
redan vid avgränsningssamrådet med Länsstyrelsen, men med workshopen säkerställdes att
inga EST hade glömts bort i planprocessen. Åtgärder för att förstärka eller minimera negativ
påverkan bollades utifrån olika perspektiv och med olika kunskapsområden inom kommunen.
Resultatet från den matris, se bilaga 1, som arbetades fram vid workshopen har inarbetats för
respektive miljöaspekt i MKB, se tabell 2. Enstaka kompletteringar har gjorts i utredningsskedet
i MKB. I kapitel 19 görs en samlad bedömning av påverkan på EST vid planens genomförande
utifrån de bedömningar som gjordes vid workshopen.
Tabell 2. Identifierade EST inom planområdet Västra Jakobsberg.
Kartläggning av ekosystemtjänster
Ekosystemtjänst
Försörjande
ekosystemtjänster

Reglerande
ekosystemtjänster
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Värde

Beskrivning av betydelsefull
ekologisk struktur

Miljöaspekt i MKB

Nutrition

Visst

Jordbruksarrende norr om
golfbanan. Slåtter, hö tas. Fiske
förekommer i älven utanför
planområdet.

Naturmiljö (skötsel
av äng)
Vattenmiljö och
Friluftsliv (fiske)

Material

Visst

Blommor och ris. Material för
lek.

Friluftsliv

Reglering av
avfall, föroreningar
och andra
störningar

Visst

Bård med tät lövskog i
strandzon. Stora delar är
naturmark där vatten infiltreras
och renas.

Klimatanpassningar
och vattenmiljö

Reglering av
flöden

Påtagligt

Ett småvatten utgör en naturligt
mindre lågpunkt. Trädbård i
strandzonen bryter vindar och
fungerar som erosionsskydd
finns även anlagt
erosionsskydd).

Klimatanpassningar
och vattenmiljö
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Kartläggning av ekosystemtjänster
Ekosystemtjänst

Värde

Beskrivning av betydelsefull
ekologisk struktur

Miljöaspekt i MKB

Golfbanan har stor betydelse
som naturmark, där vatten kan
infiltreras och fördröjas.

Kulturella
ekosystemtjänster

Upprätthållande av
fysiska, kemiska
och biologiska
förutsättningar

Påtagligt

Stor biologiska mångfald med
värdefull flora, insekts- och
fågelliv samt fladdermöss.
Öppna ytan del i större landskap
- grön infrastruktur. Trädbård
bidrar till temperatursänkning.

Naturmiljö

Fysiskt och
upplevelsebaserad

Visst

Stråket utmed vattnet: gå/cykla.
Landningsbanan: bilskola,
paragliding.
Golfbanan: golf och skidåkning
Öppna fält: fågelskådning
Klarälven: paddling, båtbuss
som anlägger - kan då uppleva
älven och ta sig till området.
Oprogrammerade ytor: lockar till
kreativ lek.

Landskap och
friluftsliv

Intellektuell och
representativ

Obetydligt

Karlstads första flygplats. Gamla
landerier, rester av.

Friluftsliv

5 Planer och program
5.1

Regional och kommunal planering för bostadsförsörjning

Länsstyrelsen ska i sin verksamhet verka för att behovet av bostäder tillgodoses med en god
markanvändning samt lämplig lokalisering. Under 2016 ökade befolkningen i länet med den
högsta siffran under modern tid. Länsstyrelsen i Värmlands län har, i sin
bostadsmarknadsanalys för länet, sammanställt läget på bostadsmarknaden. Karlstads kommun
visade i senaste analysen på ett underskott av bostäder allt sedan 2012 (Länsstyrelsen
Värmland 2017).
Karlstads kommun tog fram ett bostadsförsörjningsprogram under 2017. I arbetet med
programmet har avstämningar gjorts mot globala, nationella samt regionala mål, planer och
program. Riktlinjerna har kopplats till kommunens strategiska plan. Översvämningsriskerna är
stora i Karlstads deltalandskap vilket innebär att de utgör en viktig aspekt i planarbetet. God
tillgänglighet och tillgång till natur med stadsnära friluftsliv utgör några av målen i programmet
(Karlstads kommun 2017).
I samband med planarbetet, och överprövningen, av detaljplanen för Katrineberg i Karlstad
gjordes en genomgång av kommunens bostadsbehov samt vilka möjligheter som finns i gällande
eller pågående detaljplaner för att möta det. Befolkningsprognosen för Karlstad anger en
folkmängdsökning med ca 1 000 invånare per år fram till 2025 (nyanlända flyktingar som fått
uppehållstillstånd är inte medräknade). En folkökning med 1 000 personer per år medför ett
behov av cirka 550 nya bostäder per år. Därtill kommer ersättning för avgång i
bostadsbeståndet genom t.ex. rivning, sammanslagning och ändrad användning. Tillkommande
bostadsbehov på grund av kommunens flyktingmottagande är svårt att beräkna. Hela
utbyggnaden av västra Jakobsberg skulle alltså totalt sett med ca 3000 - 3500 bostäder kunna
motsvara kommunens bostadsbehov för knappt 6 år (Karlstads kommun 2016b).
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5.2

Hållbar stadsdel

Under 2016 togs en koncernövergripande handlingsplan fram med uppgifter och åtgärder till
kommunens olika nämnder och bolag. Syftet med handlingsplanen var att nå målen i
kommunens miljö- och klimatarbete. Stadsbyggnadsnämnden fick bland annat i uppdrag i
planen att ”initiera och genomföra hållbarhetscertifieringen inom ett utvalt område som
kommer att exploateras”. Med sina övergripande förutsättningar och möjligheter att forma en
stadsdel, valdes Jakobsberg ut som ett område där det tydligt ska arbetas med hållbarhetsfrågor
(Karlstads kommun 2018d).

5.3

Karlstad översiktsplan

Jakobsberg har under en lång tid angetts som ett av Karlstads viktigaste
stadsutvecklingsområden. Det är utpekat i översiktsplanen och har funnits med i kommunens
tidigare översiktsplaner sedan 1990-talet då flygplatsverksamheten flyttade. I Karlstad
kommuns översiktsplan (ÖP 2012) redovisas en planerad utveckling av stadens centrala delar
samt en vidare utveckling av stadens randzoner, där en ökad Vänern- och älvkontakt ska
uppnås. Utvecklingen får dock inte förvärra översvämningsproblematiken eller ske på
bekostnad av tillgänglighet till viktiga grön- och rekreationsområden. En riskanalys inför
detaljplanearbetet rekommenderas utifrån översvämningsrisken. Utvecklingen av Jakobsberg
anges som etapp 2 av 3 i den kommunala stadsutvecklingen. Som en del i etapp 1 anges att en ny
bro mellan Jakobsberg och Kartberget med namnet Kartbergsbron bör byggas innan området
utvecklas. Jakobsbergsbron behöver ersättas.
ÖP 2012 anger att områden med dokumenterat höga värden för naturvård och friluftsliv ska
undvikas vid lokalisering av nya bostäder, arbetsplatser, vägar och annan exploatering. I
bebyggda miljöer ska naturvärden värnas och utvecklas. Hänsyn ska tas för att undvika
påverkan på landskapets struktur via barriäreffekter med mera. Hänsyn till grönområden
beaktas i den fysiska planeringen med stöd i riktlinjer. Gröna stråk ska binda samman
bostadsområden med rekreationsområden. Allmänhetens tillgänglighet till stränder bibehålls
och utvecklas.

5.4

Kommunal Vatten och Avloppsplan (VA-plan med tillägg 2018)

VA-plan

Som ett tematiskt tillägg till ÖP 2012 har kommunen tagit fram en VA-plan (Karlstads kommun
2014b). Syftet med VA-planen är att visa hur kommunen avser att hantera VA-försörjningen
inom hela kommunen. I planen framgår bland annat var kommunen kommer att bygga ut
kommunalt vatten och avlopp fram till och med år 2026. Planen antogs 2015.
Planen visar på vikten av att dagvattenhanteringen lyfts fram i samhällsplaneringen, med
beaktande av klimatförändringar och miljöbelastning, genom att dagvattenfrågan belyses tidigt i
planprocessen eller i utredningsskedet. I den fysiska planeringen ska en hållbar
dagvattenhantering eftersträvas. Det innebär att inom samlad bebyggelse ska eftersträvas att
naturens sätt att ta hand om dagvattnet efterliknas genom avdunstning, fördröjning eller
infiltration i mark. Dagvatten ska därmed infiltreras och fördröjas så nära källan som möjligt.
Planen anger även hanteringen av eventuella föroreningar i dagvattnet, där målet är att de ska
avskiljas innan de når recipienten, om möjligt redan vid föroreningskällan.
Tillägg till VA-plan 2018

Karlstads kommun har i enlighet med Länsstyrelsens rekommendationer tagit fram samt infört
riktlinjer med funktionskrav för planering och bygglov rörande översvämningar. (Länsstyrelsen
Värmland, Rapport 2017:17, Riskhanteringsplan för översvämning från Klarälven och Vänern).
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De nya riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige i januari 2018. De kommunala riktlinjerna för
planering och bygglov omfattar tre delar; Vänern och Klarälven, Skyfall samt Översvämning och
VA-system. Riktlinjerna baseras på ett översvämningsprogram för Karlstad som
kommunfullmäktige antog år 2010. Programmet beskriver hur kommunen ska förhålla sig till
översvämningar i den fysiska planeringen och vilka risknivåer som ska tillämpas. Särskilt
samhällsviktiga funktioner ska enligt programmet förläggas och utformas så att de inte riskerar
att skadas vid en översvämning med 10 000 år återkomsttid. För bostäder accepteras en
återkomsttid på 200 år. För mindre känslig bebyggelse kan kortare återkomsttider accepteras.
För att undvika skador måste byggnader placeras tillräckligt högt i förhållande till sin omgivning
samt avrinningen säkerställas. I områden som kan drabbas av skyfall ska möjligheter att avleda
vatten studeras i samband med planläggningen. Åtgärder som lyfts fram i kommunens riktlinjer
är även höjdsättning av tomt eller byggnad kopplat till ansvarsfrågor vid översvämning.

5.5

Karlstad kommuns naturvårdsarbete

Karlstads kommun har antagit delar av Naturvårds- och friluftsplan för 2014-2020, del 1. Här
anges hur kommunens naturvårdsarbete ska bedrivas. Den fungerar som underlag för hantering
av natur- och friluftslivsvärden i den kommunala planeringen, samt för exploatörer,
verksamhetsutövare och markägare. Handlingsplanen gäller som underlag för åtgärder som
planeras. Del 3 av naturvårds- och friluftsplanen är en karta med värdefulla naturområden.
Beskrivningar av värden ska uppdateras kontinuerligt.
Kommunen arbetar även med att ta fram en grönstrukturplan, där gröna stråk och områdens
värden ska ligga till grund för kommande fysisk planering med hänsynsåtgärder och bevarande
av områden.
I dagsläget utgår därmed kommunens naturvårdsarbete från de riktlinjer som anges i ÖP
(2012), Strategisk plan, riktlinjer i Naturvårds- och friluftsplan del 1 samt nämndmål (Karlstads
kommun 2018). Karlstads kommun ska växa på ett miljömässigt hållbart sätt, där den biologiska
mångfalden och naturens värde för friluftslivet ska värnas i fysisk planering. Därmed ska
områden med dokumenterat höga värden för naturvård och friluftsliv undvikas vid lokalisering
av nya bostäder, arbetsplatser, vägar och annan exploatering. I bebyggda miljöer ska
naturvärden värnas och utvecklas. Landskapets struktur via barriäreffekter med mera ska inte
påverkas negativt och gröna stråk ska binda samman bostadsområden med
rekreationsområden. Allmänhetens tillgänglighet till stränder ska bibehållas och utvecklas.

5.6

Strategisk plan

Karlstad ska växa på ett sätt som är ekonomiskt, socialt, estetiskt och miljömässigt hållbart.
Kommunen har därför i sina styrdokument uttalat en ambition om hållbart byggande och att
minska privatbilismen. Den strategiska planen talar om hur kommunen ska arbeta för att nå
visionen på sikt. Den innehåller övergripande mål som regelbundet följs upp för att stämma av
att kommunen utvecklas åt rätt håll. Den strategiska planen har fyra prioriterade målområden,
där ett av målen är att Karlstad ska arbeta mot att bli en miljösmart kommun. Ett steg mot det
målet är att den biologiska mångfalden ska värnas och naturens värde för friluftslivet ska
utvecklas. För Jakobsbergs del innebär det att kommunens mål är att skapa en stadsdel med
utpräglad natur- och hållbarhetsprofil (Karlstads kommun 2018g).

5.7

Planprogram Jakobsberg

2015 godkände stadsbyggnadsnämnden planprogrammet för Jakobsberg Karlstads gamla
flygplats. Programmet tecknar en bild av en blandad bebyggelse med ca 1500-2000 bostäder av
varierande slag, förskolor, skola och vårdboende. En trafikkoppling mellan Hammaröleden och
Ullebergsleden via två nya broar över älven, rekreationsstråk längs älven med bl.a. en hamn för
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ett 100-tal båtar samt utrymme för den befintliga golfbanan planeras också. Den planerade
Södra förbindelsen liksom det planerade kollektivtrafikstråket (Karlstadstråket) ges plats
genom området.
Efter planprogrammet fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram två detaljplaner, en
för västra Jakobsberg och en för östra Jakobsberg (Karlstads kommun 2018). Kartbergsbron är
planlagd sedan tidigare.
Detaljplanen för Västra Jakobsberg följer de förslag som togs fram i planprogrammet.

5.8

Kulturmiljöprogrammet

I kommunens kulturmiljöprogram finns stationsbyggnaden med flygledartornet inom
planområdet utpekade som Byggnad med visst värde. Utpekandet anger att byggnaden
representerar en tidstypisk arkitektur eller har ett miljöskapande värde.

5.9

Detaljplaner och planerade åtgärder i närområdet

DP Östra Jakobsberg
För den nordöstra delen av Jakobsberg finns en antagen detaljplan, se figur 6. Den antogs 201804-18. Planområdet ligger utmed Rosenborgsgatan söder om Mariebergs IP och norr om den
befintliga infarten till gamla flygplatsen, Flygfältsvägen. Området angränsar i väster mot
Jakobsbergskogen och i öster mot Mariebergsskogen samt Mariebergs strandängar.
Planen syftar till att möjliggöra bebyggelse för i huvudsak bostadsändamål på mark som tidigare
använts eller används för kontorsändamål, men också på obebyggd mark.
DP östra och västra Jakobsberg förenas vid genomförandet av Södra förbindelsen, utmed
Rosenborgsgatan samt via en planerad gång- och cykelväg genom Jakobsbergskogen.

Figur 6. DP Östra Jakobsberg. Bild
från planprogrammet (Karlstads
kommun 2018e).
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DP för Kartberget och bro över västra älvgrenen
2012 upprättades en detaljplan för bostäder inom Kartberget (Romstad) på motsatta sidan
älven. Planen innehåller även reservat för en framtida bro över västra älvgrenen, se figur
7. Tillkomsten av bron är angelägen för utvecklingen av Jakobsberg, Södra Förbindelsen, utökad
kollektivtrafik samt tillgängligheten för centralsjukhuset (Karlstads kommun 2015).
Som utgångspunkt för detaljplanen förutsattes att bron ska vara tillgänglig för samtliga
trafikslag. Bron kommer att utgöra ett nytt element i landskapet och förändra utsikten för bland
annat boende inom Romstad. I planen bedöms att utformningen av bron behöver göras med stor
omsorg så att den i möjligaste mån blir ett positivt inslag i stadsbilden. En bestämmelse om
särskild miljöhänsyn lades till i det område där bron ska byggas avseende upplevelsen av miljön
(Karlstads kommun 2011).

Figur 7. Skiss på utformning av Kartbergsbron enligt DP (Karlstads kommun 2011).
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Södra förbindelsen
En del i planarbetet för Jakobsberg är genomförandet av Södra förbindelsen. Den innebär ett
uppförande av Kartbergsbron (se beskrivning ovan), en ny Jakobsbergsbro samt nya vägar och
anslutningar, Se figur 8. Syftet är att de nya broarna vid Jakobsberg och Kartberget ska avlasta
trafiken på bland annat Karl IX:s gata, som är den mest belastade förbindelsen till centrum. En
ny gata genom Jakobsberg blir en ny tillfart till Centralsjukhuset och kommer även att förbättra
förutsättningarna för kollektivtrafiken. Dessa åtgärder stämmer överens med trafikplan
Karlstad och planprogram Jakobsberg.
Arbetet med detaljplanerna och infrastrukturinvesteringarna pågår med målet att de ska
genomföras mellan år 2021-2025.

Figur 8. Sträckning Södra förbindelsen. Jakobsbergsbron leder över Klarälven längst ner till höger på bilden.

Muddringsplan Klarälven
Klarälven har vid flera tillfällen svämmat över i samband med vår- och höstflod. Även
översvämningar orsakade av isproppar utgör ett återkommande problem i de centrala delarna
av Karlstad. Bebyggelsens utbredning i deltat har medfört att Klarälvens vatten har fått en allt
mer begränsad yta att breda ut sig på vid höga flöden. För att bibehålla älvens möjliga
utbredningsyta har muddring setts som en potentiell åtgärd för att minska översvämningsrisken
orsakad av höga flöden. Kommunen har tagit fram en muddringsplan för Klarälven (2014) där
möjligheterna att muddra i älven undersöks i syfte att minska sandbankar och igensättning av
älvfårorna.
Muddringen planeras i utvalda sandbankar och utanför upprättade skyddszoner, se figur 9. Det
innebär att det främst är relativt nyskapade sandbankar som muddras. Skyddszonerna har
upprättats för att skydda, natur- och kulturmiljövärden, samt för att säkerställa faktorer så som
stabilitet så att inte ledningsstråk och broar skadas. Hänsyn ska även tas till lekperioder för fisk.
Den bästa tiden för att genomföra muddringsarbeten med avseende på ovanstående är i juli,
samt mellan november-mars.
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Figur 9. Karta över det område som
omfattas av muddringsplanen (Karlstads
kommun 2014).
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6 Metod
6.1

Strategisk miljöbedömning och dess syfte

Från och med 1 januari 2018 har kap. 6 miljöbalken (MB) ny lydelse. För de planer som
påbörjats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter för handläggning och bedömning av
ärenden. I övrigt gäller den nya lagen.
För DP Västra Jakobsberg gjordes en miljöbedömning under hösten 2017, enligt tidigare 6
kap.11 § MB behovsbedömning av planen och konstaterade att den kan antas innebära
betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning skulle göras.
Syftet med att bedöma miljökonsekvenserna av en plan är att möjliggöra en integrering av
miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas.

6.2

Konsekvensbedömning

Underlag för bedömning
Kunskapsinsamling inför bedömningarna har skett genom besök och inventering på plats, bilder
från tidigare utredningar med platsbesök, samt underlag och utredningar från kommunen och
Länsstyrelsen. Även tidigare utförda utredningar inom planområdet och i närområdet har
använts. Vidare har eftersök av information på internet gjorts. Vid konsekvensbedömning av
planen har Naturvårdsverkets, Boverkets, Vattenmyndigheten och SMHI:s underlag och
riktlinjer för miljö använts.
Parallellt med denna MKB har det pågått utredningar, som successivt inarbetats i rapporten. För
att utreda skydd mot översvämningsrisken i området vilket också kopplar till kommande
klimatförändringar, initierade Karlstads kommun två utredningar gällande vall (Tyréns 2018)
eller utfyllnad av planområdet (Sweco 2018). En kompletterande sammanställning över
Jakobsbergs nuvärde, utifrån samma metod som Grönstrukturplanen, har gjorts. Även en analys
av ekosystemtjänster har gjorts. Karlstads kommuns naturvårds- och friluftslivsplan, del 1handlingsplanen, är delvis antagen och används som underlag för bedömning.
Efter samråd har planen kompletterats med utredning av planens påverkan på skyddade arter
och Natura 2000-området (Calluna 2020) Klarälvsdeltat med tillhörande friluftsutredning
(Calluna 2020b), utredning av planens påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten (Sweco
2020), luftkvalitetsutredning (Sweco 2020b), dagvattenutredning (WSP 2019) vallutredning
(Karlstads kommun, 2019) samt en uppdaterad bullerutredning (WSP 2020). Samråd och
utredningar har bidragit till justering av planens utformning.
Planens överensstämmelse med kommunala riktlinjer och mål har bedömts. Nollalternativ och
eventuella alternativ till lokalisering och utformning har studerats. En avstämning har gjorts
mot tidigare framtagna planer och program.
Metod för konsekvensbedömning
Metoden för bedömning av miljökonsekvenser i detta uppdrag har följt den metod som Calluna
använder när en MKB tas fram för detaljplaner, se figur 10.
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Figur 10. Callunas arbete med MKB-processen fram till att en MKB tas fram görs i 4 steg. En stor del av arbetet
med anpassningar och framtagande av ny kunskap görs under steg 2 Process och analys. Under det steget
avgränsas MKB i samråd med Länsstyrelsen och planförslag och skissutkast bollas mellan kommunen och
Calluna.

Konsekvenser har bedömts enligt en femgradig skala utifrån förhållandet mellan intressets
värde och effektens omfattning, se tabell 3. Med utgångspunkt i utbredning, varaktighet och
värde besvaras och motiveras följande frågor för de miljöaspekter som konsekvensbedöms:
1) Vilket värde påverkas?
2) Vilken effekt ger påverkan på värdet?
3) Leder effekten till en negativ eller positiv konsekvens?
4) Vilken betydelse har konsekvensen för värdet?
5) Kan de negativa konsekvenserna undvikas, begränsas eller kompenseras?
6) Kan positiva konsekvenser åstadkommas eller förstärkas?
Tabell 3. Principen för den femgradiga konsekvensskala som används vid bedömning i denna MKB.
Bedömningen utgår ifrån intressets värde (riksobjekt-regionalt-kommunalt-lokalt-inget) och effektens omfattning,
vilken beror av effektens utbredning och varaktighet.
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7 Avgränsning
7.1

Avgränsning av alternativ

Karlstads kommun anser att Jakobsbergs storlek och läge är unikt. Därmed är det svårt att hitta
alternativa områden geografiskt som skulle vara lika lämpliga för bostadsbyggande i den
omfattningen och så centralt i staden. En utveckling av Jakobsberg, där all nödvändig service kan
nås med gång-, cykel- och effektiv kollektivtrafik, har vägts mot en stor utbyggnad längre ifrån
staden där människor i större utsträckning blir beroende av bilen. Ett högt beroende av bil
skulle kunna leda till ett onödigt stort trafikarbete, en större miljöbelastning och ett mer
opraktiskt liv. Det centrala läget innebär också att redan utbyggd infrastruktur finns i närheten.
Jakobsberg besitter stora boendekvaliteter med närhet till natur, vatten, rekreation, centrum
och Bergviks köpcenter. Området kommer att kunna erbjuda boende och besökare kvaliteter
som är viktiga för Karlstads konkurrenskraft (Karlstads kommun 2018).
Ett möjligt geografiskt alternativ skulle kunna vara att förskjuta planområdet mot golfbanan,
belägen sydost om föreslaget planområde. Kommunen bedömer dock att det området är mer
svårbebyggt, då det är låglänt med högre översvämningsrisk. Golfbanan har även naturvärden
samt funktion som dagvattenmagasin. Det geografiska läget i direkt anslutning till Natura 2000området gör också att det bedöms som olämpligt för bebyggelse. Kommunen vill bygga i direkt
anslutning till utpekat område för Södra förbindelsen, där avståndet till eventuell bebyggelse på
golfbanan skulle bli för stort. Verksamheten kring golfbanan bedöms även som positiv för
kommunens invånare och näringslivet, varför områdets användning inte bör ändras (Karlstads
kommun 2018).
MKB:n innehåller en redovisning av de anpassningar av planen som skett genom processen,
samt tidigare utformningsförslag. Motiv till bortval av alternativa utformningar redovisas och
motiveras. Utöver det redovisar MKB:n ett nollalternativ, se kapitel 8.

7.2

Geografisk avgränsning

Utredningsområdet för MKB föreslås omfatta samma geografiska område som detaljplanen,
Sommarro 1:29 och Sommarro 1:3, samt hela Sommarro 1:30. Planen beskriver konsekvenser
som uppstår av genomförandet av planen men påverkansområdet kan ligga utanför
planområdet.
Kartbergsbron över Klarälven är planlagd i DP för bostäder inom Kartberget. Den behandlas
därmed enbart under avsnittet om Kumulativa effekter. Samma gäller för DP Östra Jakobsberg,
nya Jakobsbergsbron, Södra förbindelsen samt Muddringsplanen för Klarälven.

7.3

Avgränsning av miljöaspekter

Ett samrådsunderlag med förslag på avgränsningar togs fram 2018 (Calluna 2018). Underlaget
behandlades på ett plansamråd den 7 mars 2018. Länsstyrelsen i Värmlands län hade
synpunkter på avgränsade miljöaspekter och tillade att MKB:n även borde utreda eventuell
påverkan på Hälsa och säkerhet.
Följande miljöaspekter behandlas i MKB; klimat, resurshantering, buller och luft, förorenad mark,
landskapsbild, friluftsliv samt natur- och vattenmiljö. Bedömningen omfattar även påverkan på
skyddade arter samt närliggande skyddade områden. Påverkan under byggtiden samt
kumulativa effekter gås igenom särskilt.
Avstämningar görs mot miljökvalitetsnormerna (MKN) och de nationella miljökvalitetsmålen,
där MKB:n avgränsas till att bedöma målen Giftfri miljö, Ingen övergödning, Frisk luft, Levande
sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö
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samt Ett rikt växt- och djurliv. Slutligen görs en sammanvägd konsekvensbedömning av planen
som helhet.
Under vissa avsnitt redogörs för vilka miljöaspekter som avgränsats bort samt varför.

7.4

Avgränsning av tid

Miljökonsekvenser uppstår på olika lång sikt. Det ingår i miljökonsekvensbedömningen att ta
hänsyn till effekterna av den planerade utvecklingen i området, oberoende av om de kan uppstå
direkt eller i ett framtida scenario.
Generellt beskrivs planers miljökonsekvenser för en framtida situation när hela planområdet
bedöms vara färdigbyggt. Genomförandetiden för detaljplanen kommer att vara 10 år.
Kommunen beräknar dock tiden för utbyggnad av hela detaljplanen upp till ca 20 år (Karlstads
kommun, muntligen 2018). År 2040 ses därför som ett realistiskt framtida referensår för
bedömning av miljökonsekvenserna.
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8 Planförslag och nollalternativ
8.1

Tidigare utredda förslag

Under planarbetet har ett flertal olika förslag utretts och förkastats efterhand. I detta avsnitt
redovisas de viktigaste alternativen som har analyserats och motiv till valen. Förändringar av
planförslaget efter samrådet redovisas ytterligare under avsnitt 8.2 Huvudalternativ.
Arkitektförslag, utformning av planområdet
Detaljplanearbetet har föregåtts av att ett antal skisser samt ett flertal anpassningar av planen.
Flera av förslagen har därefter förkastats av kommunen eller utvecklats till nya förslag.
Planprogrammets utformning av området utgår från en sammanvägning av tidigare gjorda
förslag för området. Efter att programmet antogs arbetade Karlstads kommun vidare med
strukturen för ett detaljplaneförslag. Viktiga inspel från planprogramprocessen liksom natur-,
trafik- och geotekniska utredningar har tagits i beaktande vid utformning av
detaljplaneförslaget.
För att ta fram ett så bra förslag som möjligt inledde kommunen planarbetet med två parallella
arkitektuppdrag för att få fram planunderlag med idéer kring utformningen av området.
Detaljplaneförslaget är en utveckling av det arkitektförslag som kommunen ansåg passade
området bäst. Båda förslagen presenterade 2500-3000 nya bostäder utöver ytor för skola,
förskola och centrumfunktioner.
Karlstad valde att gå vidare med arkitektförslag två som möjliggjorde att stora ytor av
ängsmarken utmed älven av betydelse för nattviolsförekomst och fågelliv kunde bevaras, visade
på en bra planering av gröna stråk och samband med omgivande stadsdelar samt presenterade
ett mer tydligt avgränsat stadscentrum med möjlighet till fler boendekvaliteter (Karlstads
kommun 2018). Vid sidan av dessa aspekter var förslaget väl avvägt i stadsrum, gatuutformning,
anslutning mot Kartbergsbron liksom kvartersstorlekar och områdets struktur som helhet
(Karlstads kommun 2018) se tabell 4.
Tabell 4. I tabellen sammanfattas en jämförelse mellan de två förslagen.
Aspekt att jämföra

White

Tovatt

Bebyggelse

Bebyggelse med max 6 våningar. Tätare
bebyggelsestruktur längs med södra
förbindelsen.

Bebyggelse med max 7 våningar. Tätare
bebyggelsestruktur längs med södra
förbindelsen.

Kvartersstruktur –
storlek och
sammansättning

Strukturen utgår från landningsbanan vilket
är lättläst och ger historisk förankring men
samtidigt ger det strikt rätvinkliga systemet
upphov till risk för monotona gator och få
sekvenser.

Ett tydligare fokuserat centrum till en punkt där
områdets stråk möts. Det ger en enkelhet,
tydlighet och robusthet för områdets struktur.

Utformning Södra
förbindelsen

Södra förbindelsen skär diagonalt genom
stadsdelen. Läget på södra förbindelsen ger
smala kvarter öster om gatan. Skarpa
korsningspunkter och vinklar. Väldigt lång
rak gata – riskerar leda till höga
hastigheter och kan förstärka barriäreffekt
och upplevelsen av långa avstånd. Oklar
trafikkoppling mot södra delen av projektet.
Gång- och cykelstråk har separerats från
södra förbindelsen -både positivt och
negativt. Separerade stråk – ev. svårt få till
serviceunderlag och försvagad

Vinklad utformning med prägel från
landningsbanan. Läget och sträckning skapar
ett tydligt centrum vid torget och hamnen där
samtliga stråk möts. Gatans knäckningspunkter
innebär att långa gatuavsnitt kan undvikas i viss
mån. Södra förbindelsen är strukturerande för
områdets kvarter och stråk. Det ger en tydlighet
och orienterbarhet och är sannolikt positivt för
serviceunderlag i området.
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Aspekt att jämföra

White

Tovatt

orienterbarhet – mindre trafikstörda GCvägar.
Utformning
brofästet
Kartbergsbron

Brofästet ligger i en landskapspark. Många
kopplingar för att kunna röra sig under bron
i nord-sydlig riktning. Parken vid bron blir
bullrig. Lösning med upphöjd gata på bro
skapar ett svårt bostadsläge norr om bron.
Bron i högt läge främjar också höga
hastigheter på trafiken (mer led än
gata) och ger ett abrupt möte trafikledstad när bron väl når Jakobsberg.

Bron landar så snart som möjligt in i
stadsdelen/stadsgatan. Det ger en stark signal
om dämpad hastighet och trafik på stadsdelens
villkor. Lösningen ger få mörka ytor under bron
och möjliggör bullerdämpade natur- och
parkytor bakom tillkommande bebyggelse.
Placeringen av bebyggelsen stämmer väl med
befintlig bebyggelse inom Sommarro och ger
förutsättningar för ett tryggt stråk och parkrum
vid vattnet.

Ekologi

Visar på behovet av spridning samt
människans koppling till naturen.
Gröna kopplingar mellan
Jakobsbergskogen och ängarna/golfbanan
är få och smala.
Positivt att en stor ängsmark söder om
hamnen sparats.
I strukturen finns radhus och villor längst ut i
områdets struktur. De avgränsas inte av
någon gata eller tydlig gräns och det finns
risk att det blir en privatisering av
ängsmarkerna när låga markbostäder inte
avgränsas tydligt.

Visar på behovet av spridning samt människans
koppling till naturen. Positivt är att två stora
ängsmarker, med högst koncentration av
nattvioler, sparas i väster, både norr och söder
om hamnen.
Två tydliga gröna stråk mellan
Jakobsbergskogen och
ängsmarkerna/golfbanan.
Tydliga gränser mellan privat och offentlig natur
och parkmark.

Småbåtshamn
En viktig komponent i detaljplanen utgör den centralt placerade småbåtshamnen. Förutom
hamnen i centrum planeras en mindre småbåtshamn i den nordligaste delen av planområdet,
vid Kartbergsbron. Förslaget med småbåtshamn har diskuterats intensivt i planprocessen.
Efter samrådet har småbåtshamnen som föreslogs att anläggas i planområdets sydvästra del
tagits bort ur planförslaget. Detta för att minska påverkan inom strandskyddat område.
Småbåtshamnen i norra delen av planområdet har bearbetats efter samråd så att den gröna
kopplingen utmed strandkanten förstärks. Den centrala hamnen har omarbetats något efter
samrådet vilket resulterat i ett mindre markanspråk inom strandskyddat område.
Kommunen har kommit fram till att förslaget med hamn i centrum ska kvarstå då det möjliggör
båt-, bad- och uppehållsplatser vid vatten. Det bedöms även finnas ett behov av båtplatser.
Totalt bedöms de planerade småbåtshamnarna kunna rymma högst 100 båtar, varav den
centralt belägna småbåtshamnen håller flest båtar. Plus och minus kring den centrala
småbåtshamnen redovisas nedan.
+ Tillgängligheten till Klarälven, som är en stor social tillgång inne i centrala Karlstad, vill
kommunen uppnå även i Jakobsberg på motsvarande sätt. Båt-, bad- och vistelseplatser vid
vattnet knyter vattenkontakten närmare stadsdelen och bidrar till kvaliteter. Man vill även
förekomma uppkomsten av illegala bryggor.
- Den centralt placerade småbåtshamnen kan fragmentera den, ur ett naturvårdsperspektiv,
värdefulla ängsmarken och utgöra en spridningsbarriär. Under processens gång har
utformningen av hamnen och byggnation i närområdet anpassats för att minimera effekterna
t.ex. genom en smal mynning med kort avstånd utmed strandvegetationen och utökad
ängsmark.
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Södra förbindelsen
Byggandet av trafikkopplingen Södra förbindelsen genom Jakobsberg görs bland annat med
syfte att avlasta Karlstads centrum från en del trafik. Nedan redovisas olika förslag kopplat till
om Södra förbindelsen utformas som stadsgata eller trafikled med respektive fördelar och
nackdelar. Utformningen som stadsgata har bedömts som den bästa för att kunna skapa en bra
stadsmiljö.
Stadsgata (Karlstads kommun 2018)

+ Håller nere hastigheten
+ Möjliggör att bygga bostäder intill och medger effektivt marknyttjande med möjlighet för
kommunen att täcka kostnader för utbyggnad
+ Dubbelnyttjande av gatumark (genomfart och angöring av bebyggelse)
+ Lägre bullernivåer
+ Kundunderlag för buss ökar med fler bostäder
- En lägre hastighet gör att trafikavlastningen i centrala Karlstad kan bli sämre
- Restid för buss ökar
Trafikled (Karlstads kommun 2018)

+ Bättre framkomlighet ger större avlastning i centrum
+ Restid med buss minskar
- Högre hastighet ger mer buller och omöjliggör bebyggelse intill
- Störda naturområden
- Svårigheter att korsa, en större barriär
- Kundunderlag för buss minskar med mindre andel bebyggelse
Invallning respektive utfyllnad
Risken för översvämning i området medför att området behöver säkras mot klimatförändringar.
Kommunen har utrett alternativen invallning respektive utfyllnad för att minska risken för svåra
översvämningar.
Utfyllnad

Utredningen av utfyllnad i området (Sweco, 2018) visade att det erfordras uppfyllnad av
befintliga marknivåer för att uppnå ställda krav med avseende på översvämningsrisk. Följande
krav på marknivåer och färdigt golv påtalades (enligt höjdsystem RH2000).
-

Södra förbindelsen samt ny skola: Marknivå min. +47,09.

-

Bostadsområde: Bostadshus färdigt golv min. +46,50 vilket ger marknivå min. +46,30.

-

Övriga ytor inom området har satts till min +45,40 vilket motsvarar medelhögvatten i
Vänern.

Volymberäkningen av massbehovet har utgått ifrån antagandet att ingen schaktning inom
området kommer att utföras. Vidare har ytor antagits vara plana, det vill säga att hänsyn till
vattenavrinning inte har tagits.
Med förutsättningar enligt ovan och med utbyggnad enligt plan, se figur 11, är massbehovet
för respektive etapp enligt tabell 5.
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Tabell 5. Andelen massor som bedöms gå åt till utfyllnad.
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Figur 11. Etappindelning av området vid en utfyllnad enligt förslag (Sweco, 2018).

Förstärkningsåtgärder behövs för att begränsa sättningar inom delar med huvudstråk för VAledningar. Det förordas därför att kalkcementpelare installeras inom områden med
fyllnadshöjder högre än 0,4 m över nuvarande markyta samt lermäktighet över 3,0 m. Inom
områden med uppfyllnader mer än 0,4 m skulle åtgärder erfordras vid entréer och portar till
byggnader, som djupgrundläggs med pålar för att minska sättningsdifferens mellan byggnad och
färdig mark (Sweco 2018).
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Vall

Tyréns utredde invallning av området utifrån tre alternativa sträckningar, se figur 12.
•

Sträckningsalternativ 1 (blå linje i figur 12): Vallen omsluter hela det planerade
bostadsområdet.

•

Sträckningsalternativ 2 (grön linje i figur 12): Vallen följer den befintliga vall och serviceväg
som går runt hela området. Vägen/vallen har varit en skyddsvall för den nedlagda
flygplatsen på området.

•

Sträckningsalternativ 3 (Röd linje i figur 12): Vallen sträcker sig genom bostadsområdet och
skyddar drygt halva det föreslagna området, inklusive de mest skyddsvärda objekten,
skolan och förskolan. Övriga bostäder utanför vallen kommer med detta förslag behöva
byggas på uppfylld mark, eller med täta bottenvåningar och förhöjda anslutningsvägar.

Sträckningsalternativ 2 (grön linje) bedöms vara det mest lämpliga alternativet för en vall, då
hela området skyddas. Påverkan på landskapsbilden blir liten då den befintliga vallen/vägen
används, och det finns utrymme för olika lösningar för dagvattenhantering inom det invallade
området. Ett kostnadsförslag togs även fram i utredningen.
Slutsats vall eller utfyllnad
Kommunen gjorde bedömningen att invallning skulle bli det mest kostnadseffektiva alternativet,
med minst påverkan på naturvärdena i området (Karlstads kommun, 2018). En vidare
beskrivning av det följer under Klimatanpassning samt Påverkan under byggtiden –
Resurshantering.

31

Miljökonsekvensbeskrivning - För detaljplan Västra Jakobsberg, Karlstads kommun

Figur 12. Karta över de föreslagna sträcknings-alternativen för vall (Tyrens, 2018).
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8.2

Huvudalternativ – Planförslaget

Planområdet omfattar ca 130 ha. Huvudalternativet utgörs av planförslaget Västra Jakobsberg,
med utgångspunkt i bearbetat arkitektförslag, se figur 13. Kartbergsbron över Klarälven till
planområdet ingår i DP Kartberget, beläget väster om Klarälven.
Huvudalternativet innebär i stora drag:
•

En möjlig exploatering med 40 stadskvarter för ca 3000-3500 bostäder av varierande
slag samt fyra förskolor, en grundskola och eventuellt vårdboende.

•

En trafikkoppling mellan Hammaröleden och Ullbergsleden, Södra förbindelsen, med en
cirkulationsplats på Skoghallsvägen dras genom området. Plats för snabbusslinjen
Karlstadsstråket ska utformas.

•

Rekreationsstråket längs älven förstärks och planen möjliggör två småbåtshamnar för
sammanlagt 50-100 båtar samt bryggor. Den södra delen av landningsbanan bevaras och
ytor för rekreation integreras. Flygledartorn bevaras och omgivande bebyggelse
möjliggör fortsatt tornets självständiga placering.

•

Ängsmarker för naturvårdssyfte bevaras och sköts ur naturvårdssynpunkt för att
säkerställa ängarnas funktion som livsmiljö för nattviol och andra hävdgynnade arter
och som rastområde för fåglar.

•

Områdets vall förstärks och förlängs för att kunna skydda föreslagen bebyggelse från
översvämningar vid extrema flöden. Golfbanan i södra delen av området planläggs för att
säkerställa dess funktion som översvämningspark och område för dagvattenhantering,
rekreationsområde och naturmiljövärden.

•

Planförslaget innebär att strandskyddet upphävs vid tre områden; vid brofästet i norr,
vid småbåtshamnen och gång- och cykelbron vid den centrala platsen, och för gång- och
cykelbron längst i sydväst. Utöver dessa upphävs strandskyddet för mindre bryggor
utmed Klarälven.
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Figur 13. Illustrationsplan för planområdet Västra Jakobsberg (Karlstads kommun 2020).
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Planens övegripande struktur
DP Västra Jakobsberg omfattar planläggande av bostadsbebyggelse med flerfamiljshus, villor
samt radhus, skola, förslag på fyra förskolor och möjlighet att inrätta vårdhem. Planområdet
angörs via Rosenborgsgatan, mot Ullebergsleden/Skoghallsvägen via en ny bro över Västra
älvgrenen vid Kartberget samt mot Hammaröleden via Jakobsbergsbron (befintlig och sedan via
en planerad ny Jakobsbergsbro). Huvudgatan genom Jakobsberg är del av trafikkopplingen
mellan Hammaröleden sydost om planområdet till Ullebergsleden nordväst om planområdet,
väster om Klarälven (Södra förbindelsen). Med en ny bro vid Kartberget och en utbyggd
huvudgata genom Jakobsberg tillkommer även ny tillfart till sjukhuset från väster.
Utformningen av planen utgår från flera bärande element, se figur 14.
Södra förbindelsen fungerar som områdets stadsgata med möjlighet till handel, aktivitet och
arbetsplatser. Strukturen har utarbetats så att den ska förbinda och knyta samman planområdet
med omgivande stadsdelar samt natur- och rekreationsområden. De viktiga biotoperna
Jakobsbergskogen, ängsmarkerna väster om landningsbanan, golfbanan och Mariebergs
strandängar öster om planområdet är element som ska knytas samman i planen.
Landningsbanans sträckning ska vara synlig i strukturen och därmed göra områdets
kulturhistoriska spår tydligare och flygets historia läsbar i området. Landningsbanan utgör en
gräns mellan staden och de öppna omgivande landskapsrummen.

Viktiga natur- och rekreationsområden som planen ska omhänderta, ta hänsyn
till och sammanbinmda för både ﬂora, fauna
och för människors rörelse i området. Bilden
markerar Jakobsbergsskogen, Mariebergsskogen/Mariebergs strandängar, ängsmarken i
väster och golfbanan i söder.

Unika kanter (röd linje). Utifrån strandskyddet och gränserna mot golfbanan skapas
en stadsbyggnadslinje, en stads- och landskapsgräns som formar landskapsrummen och
skapa boende- och stadsmiljöer som tar vara på
områdets attraktiva kantzoner.

Den beﬁntliga landningsbanan (gult) är ett
viktigt strukturerande element i planen. Dess
sträckning ska vara synlig i strukturen och
därmed göra områdets kulturhistoriska spår
och ﬂygets historia läsbar i området. Bilden
redovisar också strandskyddet (röd linje).

Vattnets kvalitet (blå pilar). Ta vara på
älvläget och de kvaliteter vatten ger i området.
Möjliggör båt-, bad- och uppehållsplatser
vid vatten. Lyft fram och synliggör beﬁntliga
dagvattenstråk i områdets inre.

Gator och kopplingar som ska sammanbinda området med omgivande stadsdelar,
naturmark och rekreationsområden.

Bebyggelseförslag. Skapa en sammanhållen och sammanlänkande stadsstruktur utifrån
områdets förutsättningar.

Planförslagets bärande element Kartbilder från Tovatt architects & planners och Stadsbyggnadsförvaltningen.
Figur 14. Planens utformning utgår från flera bärande element. (Karlstads kommun 2018)
Stadsdelens livfullaste platser ﬁnns utmed huvudgatan, den s k Södra förbindelsen. Ett kvarter in är
gatorna lugnare och traﬁken sker på de gåendes och cyklisters villkor.
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Tre viktiga publika noder där handel, aktivitet och arbetsplatser samlas ﬁnns i förslaget. I centrum
av planen, där områdets samtliga viktiga stråk sammanstrålar, ﬁnns Centrala torget. I skärningen
mellan den nya Kartbergsbron samt stråken till Sommarro och Jakobsberg skapas den norra platsen. Runt det bevarade ﬂygledartornet i söder ﬁnns Flygledarstråket.
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Utformning bebyggelse och struktur
Bebyggelsen inom planområdet ter sig olika till struktur och höjd för att bevara områdets
struktur och karaktär. Områdena närmast stadsgatan består av sluten bebyggelse med
flerfamiljshus på 4-6 våningar och möjlighet till verksamheter i bottenplan. Bebyggelsen på
landningsbanan är mer varierad. Landningsbanans yttre gränser används som begränsning av
kvarteren. I utkanterna av planområdet blir kvartersstrukturen mer friliggande med lägre
flerfamiljshus eller friliggande villor i nära kontakt med omgivande natur.
Stadsstrukturen tar utöver biltrafik, även höjd för kollektivtrafik med två busslinjer, varav en är
snabbusslinje. Ett stort utrymme längs med huvudgatan ges för gående och cykeltrafik. En gångoch cykelväg över Klarälven ansluter till Kartberget och möjligheten finns att ansluta till Björkås
- Knappstadviken. Det kommer finnas möjligheter att använda området för rekreation med ett
sport- och evenemangscentrum, bevarad golfbana samt småbåtshamn med möjlighet för
båtbussen att lägga an vid två ytterligare platser inom planområdet.
Anpassningar klimat
Längs planområdet planeras en ny vall för att säkerställa att höga nivåer i Klarälven håller sig
utanför planområdet. Eftersom området ligger lågt beläget i förhållande till nivåerna i Klarälven
medför det att det blir svårt att leda ut dagvatten till recipient med självfall. Självfallssystem
ökar även risken för översvämningar vid höga vattennivåer i älven. Därför föreslås att dagvatten
ska fortsättas pumpas ut från området. Planens dräneringssystem utgår från den gamla
landningsbanan, vilken naturligt delar området i två. Planområdet har därför delats in i fyra
avrinningsområden, vilka leds till två pumpstationer, se figur 15.
0. Område 0 består av golfbanan i sydöstra delen av planområdet. Dagvattnet leds till
pumpstation 1.
1. Område 1 avleds till damm 1 via fyra olika delavrinningsområden, Dagvattnet leds sedan
till pumpstation 1.
2. Område 2 avleds till damm 2 via tre olika delavrinningsområden. Dagvattnet leds sedan
till pumpstation 2.
3. Område 3 avleds till damm 3 via tre olika delavrinningsområden. Fördröjning av
dagvatten sker i damm 3 innan det leds vidare till område 2 och pumpstation 2.
För att minska belastningen på område 1, som har en känslig recipient nära Natura 2000området, har de nordligaste delarna av planområdet (område 3) anslutits till område 2 även om
det höjdmässigt är enklare att leda det mot område 1 (WSP 2019).
En princip för hanteringen av dagvatten inom området är att dagvattenflöden från planområdet
inte ska öka vid genomförandet av planen. Bestämmelse finns på plankartan angående att
fördröjning av dagvatten, motsvarande hälften av kvarterets dagvatten, ska ske inom
kvartersmark. Övrig ökning ska fördröjas på allmän plats.
Trafikdagvatten från Södra förbindelsen ska fördröjas i öppna system för att eventuella
föroreningar från trafiken ska sedimentera i dessa ytor. Området ska även till en betydande del
avvattnas via öppna system längs gatorna, vilka ska dimensioneras för att kunna omhänderta
och fördröja vatten vid större regn. Dagvattendammar i park och naturområden ska finnas för
fördröjning. De bidrar till en trevlig miljö samt har en magasinerande effekt i systemet.
För att säkra dagvattenhanteringen ingår golfbanan som ligger i södra delen av planområdet i
detaljplanen.
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Figur 15. Principlösning för utformning av dagvattenhantering med område 0 till 3 (WSP 2019).
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Anpassningar buller
Planförslaget är utformat för att koncentrera områdets trafik till huvudgatan och i övrigt
utforma gator och parkeringsanläggningar så att så lite biltrafik som möjligt sker på områdets
övriga gator. Gatorna i områdets inre utformas relativt smala för att dämpa hastighet. Men
utvecklingen av Jakobsberg innebär ändå trafikbuller strax över angivna riktvärden
(bullerförordningen) längs Rosenborgsgatan och Södra förbindelsen.
Det finns möjligheter att skapa byggnader och planlösningar som klarar bullerförordningens
regler. Det innebär att det finns bestämmelser mot Rosenborgsgatan och Södra förbindelsen
som säkerställer att bostadsbyggnader utförs slutna i syfte att skapa en ljuddämpad sida, samt
att större lägenheter över 35 kvadratmeter utförs så att minst hälften av bostadsrummen i varje
lägenhet orienteras mot en ljuddämpad sida. Enkelsidiga lägenheter mot Rosenborgsgatan och
Södra förbindelsen får heller inte överstiga en storlek på 35 m2. Gemensamma uteplatser i
bostadens närhet ska finnas, även i de fall där en balkong inte uppfyller riktvärden för uteplats.
Efter samrådet har bebyggelsen utmed Jakobsbergsallén justeras i vissa delar så att en längre
slutenhet kan skapas i vissa kvarter. Byggnaderna har placerats med ett något längre avstånd
från Jakobsbergsallén respektive Rosenborgsgatan. Bebyggelsen närmast dessa gator planeras
utföras slutna mot gatan för att säkerställa en ljuddämpad sida och gård. Ett bullerutsatt
bostadshus direkt norr om flygledartornet har utgått efter samrådet.
Anpassningar naturmiljö och tillgänglighet
Strukturen i planen har utarbetats så att den ska förbinda och knyta samman planområdets
bebyggelse och kvarter med omgivande viktiga natur- och rekreationsområden. Jakobsbergskogen, ängsmarkerna väster om landningsbanan, golfbanan, Mariebergs strandängar öster om
planområdet och strandpromenaden utmed älven är viktiga områden som ska knytas samman i
planen. Gröna stråk knyter ihop Jakobsbergskogen med Mariebergsskogen/Mariebergs
strandängar i öster, med golfbanan centralt i området vid flygledartornet, Jakobsbergskogen
med ängsmarken i väster för rekreation och spridning av arter. Mellan södra Sommarro och
Jakobsberg sparas och anläggs ett brett grönstråk som föreslås som parkmark.
Ytor av ängsmark tas i anspråk vid genomförandet av planen, men två större ytor av
ängsmarken bevaras väster om landningsbanan. I sydvästra delen av planområdet planläggs en
del av den befintliga golfbanan, korthålsbanan väster om landningsbanan, som naturmark och
skötseln föreslås gå över till ängsslåtter. Denna mark hjälper att knyta ihop naturmarkerna i
södra delen av planområdet utmed älven. Golfbanan som angränsar till planområdet i söder har
efter samrådet inkluderats i planområdet för att säkerställa dagvattenhantering, rekreation och
naturmiljövärden.
Stråket utmed älven rustas upp för rekreation i samband med att vall till skydd mot
översvämning byggs. Utmed älven kan vegetationen sparas i stor utsträckning, men gallras ur
för att skapa trivsamma miljöer för människor i strandkanten och intill bryggor. Det befintliga
staketet utmed strandpromenaden tas bort.
Efter samrådet har vallens placering studerats mer detaljerat över hela sträckan. Vallens
placering i förhållande till strandlinjen har justerats något efter samrådet så att strandnära
vegetation så långt som möjligt kan bibehållas. I södra delen av planområdet har vallens
placering tryckts in mot, och på, nuvarande golfbana för att bevara så mycket vegetation och
karaktär som möjligt i strandområdet.
Inom planen har parker för de närboende planerats. Parkmiljöer och naturmark
anläggs/bevaras i anslutning till vatten, intill ängsmarkerna direkt väster om landningsbanan,
liksom inom strukturens gröna stråk. Även mindre parker finns inordnade i kvartersområdena.
Efter samrådet har småbåtshamnen i den södra delen av planområdet tagits bort för att minska
markanspråket inom strandskyddat området.
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Småbåtshamnen i norra delen av planområdet har bearbetats efter samrådet så att den gröna
kopplingen utmed strandkanten förstärks. Den centrala hamnen har efter samrådet omarbetas
något så att markanspråket inom strandskyddat område minskat. Hamnens placering har valts
utifrån var det inte påverkar koncentrationer av nattviol. Föreslaget kvarter med bostäder strax
norr om hamnen ändras efter samrådet så att det ligger utanför strandskyddat område.
Efter samrådet har en kompletterande inventering av nattviol inom planområdet gjorts vilket
lett till revidering av detaljplanen. Efter samrådet har bebyggelsen norr om den centrala
hamnen dragits tillbaka utanför strandskyddat område, kvarteret i hamnen har minskats samt
att den föreslagna förskolan i södra delen av planområdet har flyttats. Det som i samrådet
föreslogs vara parkmark i anslutning till förskolan föreslås nu vara naturmark.
Parken norr om hamnen har flyttats söderut efter samrådet och delar föreslås efter samrådet
vara naturmark.
Parkstråket utmed landningsbanan, från den centrala hamnen och söderut, har smalnats av med
hänsyn till de stora koncentrationerna nattviol.
Förändringarna i detaljplanen efter samrådet innebär att större koncentrationer av nattviol kan
bevaras.

8.3

Nollalternativ

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla uppgifter om miljöförhållandena och miljöns
sannolika utveckling om planen inte genomförs, ett så kallat nollalternativ (6 kap 11 § MB).
Om planen inte genomförs bedömer kommunen att det i stort sett kommer att se ut som idag.
Ingen exploatering inom gamla flygplatsområdet kommer att ske. Landningsbanan ligger kvar
och kan fortsatt användas för motoraktiviteter. Golfbanan blir kvar och kan utvecklas vidare.
Fältet kan fortsatt nyttjas för fritidsändamål av olika slag. Stråket längs med vattnet rustas
antagligen något och de öppna naturmiljöer kan fortsätta att utvecklas om fältet sköts. Ingen
förändrad markanvändning sker, varför området kan fungera som översvämningsyta vid flöden
med återkomsttid på 150-200 år eller mer i Klarälven. Om dräneringssystemet slutar fungerar
är det tveksamt om kommunen ser anledning eller har incitament att lägga ny dränering vilket
skulle kunna leda till ett betydligt blötare område. Det är osäkert om Södra förbindelsen
kommer till stånd (Karlstads kommun 2018b).

9 Miljökonsekvenser Hälsa och säkerhet
Konsekvenser har bedömts för miljöaspekterna luft, klimatanpassningar, markföroreningar och
buller avseende Hälsa och säkerhet i avsnitt 9.1-9.4.
Riskbedömning för farligt gods har avgränsats bort, då Södra förbindelsen inte kommer att
utgöra transportled för farligt gods. Samma gäller miljöfarliga verksamheter, då inga sådana
verksamheter planeras inom eller i närområdet till planområdet.

9.1

Luft

I dagsläget är planområdet öppet. Planförslaget medför ett tätbebyggt område med ökad
trafikmängd. Trafikflöden prognostiseras till 7000 fordon per dygn för Rosenborgsgatan norra
(hastighet 40 km/tim). Södra Rosenborgsgatan och Södra förbindelsen prognostiseras till
10 000 fordon per dygn (hastighet 50 km/tim), se figur 16. Gaturummen blir tätare i förslaget.
Rosenborgsgatan blir i huvudsak enkelsidigt bebyggd och Södra förbindelsen, genom
Jakobsbergsområdet, blir i huvudsak dubbelsidigt bebyggd med en bred sektion (Karlstads
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kommun 2018), se figur 16. De svenska luftkvalitetsnormerna för utomhusluft anges i
luftkvalitetsförordningen (2010:477).
Två spridningsberäkningar har genomförts. En inledande sammanställning av beräkningar för
luft är gjord utifrån ovan angivna scenario för föroreningshalter på en höjd 2m över marken
(Simair 2017). Beräkningarna är gjorda utifrån ett scenario där bebyggelse tillkommit på båda
sidor vägen, med en homogen bebyggelsestruktur (Simair 2017). Miljökvalitetsnormer för
föroreningshalterna Partiklar i gaturum (PM10), kvävedioxin (NO2) samt bensen undersöktes.
Samtlig värden bedömdes ligga under riktvärdena för luft.

Figur 16. Sammanställning trafikmängd inom planområdet (WSP 2018).

Efter samrådet gjordes ytterligare spridningsberäkningar som utredde fördelningen av
luftföroreningar inom planområdet och jämförde beräknade halter mot föreskrivna
miljökvalitetsnormer (MKN) och det nationella miljökvalitetsmålet (MKM), ”Frisk luft” (Sweco
2020b). Resultatet från spridningsberäkningarna visar att detaljplanen inte försvårar
möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna och miljökvalitetsmålen för utomhusluft, se
tabell 6. Miljökvalitetsnormerna och miljökvalitetsmålen för kvävedioxid inklusive
bakgrundshalter klaras med marginal.
Tabell 6. Sammanställning av högst beräknade halter (μg/m3) vid väg inom planområdet år 2030/2040.
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Konsekvenser Huvudalternativet
Spridningsberäkningarna visar att MKN (miljökvalitetsnormerna) och MKM
(miljökvalitetsmålen) för kvävedioxid klaras med god marginal. Partikelhalten PM10 klarar MKN
med god marginal men ligger nära och tangerar miljökvalitetsmålens gränsvärde för år och
dygn. Konsekvenserna bedöms bli små-måttligt negativa.
Konsekvenser Nollalternativet
Vid nollalternativet kommer befintlig verksamhet att finnas kvar. Konsekvenserna bedöms som
neutrala då inga ytterligare emissioner tillkommer.

9.2

Klimatanpassningar

Kunskapsunderlag
En första utredning, PM Principiell dagvattenhantering (WSP 2018b) har tagits fram för
området. Utredningen har fördjupats inför granskningen av detaljplanen och innehåller mer
detaljerade beräkningar av dagvattenflöden, dagvattenstråk och erforderliga dagvattenmagasin
WSP 2019). Även kommunens riktlinjer för planering och bygglov kopplat till
klimatförändringar (Karlstads kommun 2017b), planbeskrivningen samt information från bland
annat Länsstyrelsen i Värmlands län har använts. Kommunens riktlinjer för översvämning har
föregåtts av ett översvämningsprogram för Karlstad (Karlstads kommun 2010).
Förutsättningar
Klimatförändringar bedöms bidra till förändrade nederbördsmängder, förhöjda vattennivåer
och mer frekventa extrema vädersituationer. Ett förändrat klimat kommer vidare att kunna ge
värmeböljor, vilket kan få effekter som torka, stranderosion samt ökad risk för skred och ras.
Klimatanpassning har avgränsats till att hantera översvämningsrisker då det är en avgörande
fråga för områdets planering.
Klimatförutsättningar Västra Jakobsberg

Området är i den västra och södra delen flackt med marknivåer kring ca +44,5 à +45,5. Runt
området löper idag en vall med krön på nivåer mellan ca +45,7 till +46,8. Vallen ligger lägst i den
södra delen av området. Längs med vallen löper en vandrings- och cykelled.
Marken inom planområdet är låglänt och grundvattennivån i området är kopplad till, och
varierar med, Klarälvens nivåer samt med nederbördsförhållandena. Planområdet avvattnas
idag via ett dräneringssystem med en pumpstation belägen nära Jakobsbergsbrons fäste.
Styrande vattennivåer i Vänern och Klarälven

Vänerns nivå är styrande upp till den blå streckade linjen i figur 17. De översvämningsnivåer
som används nedströms den blå linjen är beräknad högsta högvatten utan vinduppstuvning för
Vänern, vilket innebär +46,8 i RH2000 (Karlstad kommun, 2017).
De nivåer som används uppströms den blå linjen där Klarälvens flöden är dimensionerande, se
figur 17, är en lutande nivå upp till +47,1 i norra delen av det planerade bostadsområdet,
markerad med grön streckad linje (Karlstad kommun, 2018).
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Figur 17. Gräns för när Vänern och Klarälven blir styrande för översvämningsnivåer är markerad med blå
streckad linje i figuren. Grön streckad linje visar den över gränsen för när Klarälven påverkar nivåerna. Vattnet i
Klarälven rinner i riktning från grön till blå linje (Tyréns 2018).

Översvämningsrisker

Vid höga flöden i Klarälven och höga vattennivåer i Vänern kan området komma att
översvämmas. Översvämningsrisken generellt bedöms vara större för Klarälven än för Vänern.
Även översvämningar i området till följd av skyfall måste också beaktas för att uppnå en mer
balanserad riskhantering. Denna kunskap har varit känd länge och legat till grund för
samhällsplaneringen under en längre tid hos både kommun och Länsstyrelse (Länsstyrelsen
Värmlands län 2017b). Figur 18 visar att en stor del av området för detaljplan Västra Jakobsberg
riskerar att påverkas av översvämning från Klarälven vid 200-årsflöde men att området täcks
helt vid ett beräknat högsta flöde.

42

Miljökonsekvensbeskrivning - För detaljplan Västra Jakobsberg, Karlstads kommun

Figur 18. Utbredningsområde för flöde från Klarälven. Jakobsberg är i den sydöstra delen av kartan (MSB 2017).

Klimatplanering

I den fysiska planeringen samverkar kommunen med Länsstyrelsen för att säkerställa en
klimatanpassad utveckling av kommunen. Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län
har tagit fram ett planeringsverktyg som stöd till kommuner, ett regionalt planeringsunderlag i
form av handboken ”Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade
områden”.
Översvämningsrisken har medfört att Karlstads kommun tagit fram riktlinjer för planering och
bygglov. Områden där markytan ligger högre än angiven planeringsnivå anses utifrån
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översvämningssynpunkt lämpliga för bebyggelse. Vid exploatering av helt nya områden, där
även ny infrastruktur ska byggas ut, ska säkerhetsnivå tillämpas som innebär att bebyggelse
sker ovanför nivån för höga flöden med en återkomsttid av 200 år eller mer från Klarälven. För
områden där markytan är lägre än angiven planeringsnivå behöver bör även åtgärder vidtas för
att förhindra skador och tillgänglighetsproblem mm på grund av översvämning. Om detta inte är
möjligt/lämpligt kan i vissa fall avsteg från planeringsnivån göras, t.ex. vid komplettering inom
och i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och utbyggd infrastruktur (Karlstads kommun
2017b).
Påverkan och effekt
Vall

De nivåer som ska användas för vallen nedströms den blå linjen i figur 17 är +46,8 m.
Uppströms den blå linjen ökar nivån upp till +47,1 i norra delen av det planerade
bostadsområdet, markerad med grön streckad linje. Detta motsvarar högsta högvatten och är en
hög säkerhetsnivå mot översvämningar.
Vallen är framtagen i en skissfas av Tyréns AB under 2017 och utformning ytterligare
preciserats under 2019 (Karlstads kommun). Vallen följer den befintliga vall och serviceväg som
går runt hela området. Vägen/vallen har varit en skyddsvall för den nedlagda flygplatsen på
området.
•

Längd på vallen ca 4650 m.

•

Skyddar 100% av området.

•

Vallen kommer ligga i befintlig vall och vägar. Vallen kommer behöva höjas cirka en
meter på delar av sträckan.

Det finns en geoteknisk utredning av vatten och provborrningar har genomförts av vallen.
Beräkningar för läckage, utformning vall, skador samt tjäle. Vall med spont behöver inte
tjälskyddas. Den befintliga vallen utmed Klarälven föreslås förstärkas, höjas något och förlängas
i vissa delar för att skydda området mot översvämningar. Swecos utredning (2018) visar på att
totalsäkerheten för vall är tillfredsställande, under förutsättning att en bankett med bredden
minst 1,8 m på nivå +46,00 utförs mellan släntfot, vall och Klarälven. Underliggande lera har
antagits vara konsoliderad för befintliga förhållanden. Sweco bedömer att inga
förstärkningsåtgärder erfordras under förutsättning att mindre sättningar accepteras.
Förslagsvis utförs vallen med överhöjning för att kompensera för dessa sättningar. Det gäller
särskilt om alternativet med en tätspont i vallen väljs.
Ett översvämningsskydd med hjälp av invallning i läget för befintlig vall, innebär att
översvämningsskyddet inte kan byggas ut i etapper allteftersom området bebyggs. Hela
översvämningsskyddet måste vara utfört i sin helhet för att området ska kunna bebyggas.
Pumpning inom området kommer fortsättningsvis att utföras. Inom delar av området erfordras
justering av marknivåer för att erhålla tillfredsställande vattenavrinning vid kraftig nederbörd.
Tidigare utredning av vallen bedömde att erosionsskydd skulle behövas utmed del av vall som
gränsar mot Klarälvens västra gren ca 1450 m. Förprojekteringen som gjorts innan
granskningsversionen av planförslaget visar att erosionsskydd utanför vallen inte behövs.
I hamnen kommer spontning och vall säkerställa att vatten inte kommer in den vägen.
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Figur 19. Vallens sträckning (Tyréns 2018).

Skyfall och dagvattenhantering

Dagvatten ska fortsättas pumpas ut från området då det är svårt att få till självfall. Planområdet
har därför delats in i fyra avrinningsområden, vilka leds till två pumpstationer, se beskrivning
under kapitel 8.2 och figur 15.
Skyfallsutredningen (Tyréns, 2018) har visat att vattennivån blir hög vid skyfall inom de
instängda områdena i norra delen av planområdet, se figur 20 (WSP 2018) där en föreslagen
bebyggelsestruktur finns lagd över. I skyfallsutredningen (Tyréns 2018) finns en
konsekvensskala där områden med över 3 dm översvämning kan innebära stor skada och över 5
dm risk för liv och hälsa. Det är därför mycket viktiga frågor för projektet att säkerställa en
tillräckligt dimensionerad dagvattenhantering och att inga instängda områden skapas direkt
mot byggnader, utan ytliga stråk och säker höjdsättning krävs för att minimera riskerna för
skada. Varje enskild fastighet ska höjdsättas så att ytavrinningen kan ske mot redovisade
ytavrinningsstråk.
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Enligt kommunens riktlinjer (2018) ska de tekniska systemen vara dimensionerade för 10 – 30årsregn. Intensivare regn med längre återkomsttid måste avledas via markytan.
Ytliga stråk mot och längs vägarna som leder vattnet mot golfbanan planeras att anläggas. En
viss vattenyta får skapas på vägar, men den bör inte överstiga en nivå som försvårar
trafiksituationen. Det finns också förslag på principiellt dagvattensystem och höjdsättning i
området, se avsnitt 8.2, figur 15 (WSP 2018; 2019).
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Flödesvägar och
instängda områden
i befintlig höjdmodell
Flödesvägar
>0,5 ha tillrinnande område
>1 ha tillrinnande område
>20 ha tillrinnande område
>100 ha tillrinnande område
Instängda områden
0 - 0.2 m
0.2 - 0.4 m
0.4 - 0.6 m
0.6 - 0.8 m
0.8 - 1,0 m
>1,0 m
Datum: 2018-09-17
1:5 000
0

50

100

200 m

Figur 20. Flödesvägar och instängda områden i befintlig höjdmodell (WSP 2018).

Viktiga delar av säkerställandet av omhändertagandet av skyfall är placering av byggnader samt
höjdsättning av bostadsområdet för att säkerställa avledning och tillräckligt självfall. Tillräckliga
ytor säkerställs i planering och projektering för fördröjningsmagasin av dagvatten på tomtmark,
öppna system längs gatorna och grönområden där dagvatten kan bredda ut och avledas till den
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närliggande golfbanan. Trafikdagvatten från Södra förbindelsen ska fördröjas i öppna system för
att eventuella föroreningar från trafiken ska sedimentera i dessa ytor. Dagvattendammar i park
och naturområden ska finnas för fördröjning. Olika aktörers ansvar i hanteringen av dagvatten
bör tydligt uttryckas.
Sammanfattande bedömning av effekter

Dagvattenhanteringen och vallen är avgörande för översvämningsriskerna i området och vilka
effekter som kan uppstå på samhället och hälsa.
Vallhöjden ska klara högsta högvatten från Klarälven och Vänern vilket är ett bra grundskydd
för planområdet. För skyfall och långvariga regnperioder är dagvattenhanteringen avgörande.
Eftersom området är instängt av invallningen så finns inget naturligt utlopp för dagvatten. Det
gör att stora delar av dagvattnet infiltreras i marken och leds undan av dräneringsledningarna
till pumpstationerna. Markavvattningssystemet leder även undan grundvatten som antas
tryckas in från Klarälven.
Den fördjupade dagvattenutredningen som tagits fram till granskningshandlingen visar vilka
krav som ställs för att dagvattensystemet ska klara att hantera skyfall samt vatteninträngning
genom vall vid högsta beräknade nivå i Klarälven (WSP 2019).
Bedömningen är att det finns bra underlag för att skapa en god dagvattenhantering som klarar
kommunens planeringsnivå.
Ekosystemtjänster

I tabell 7 sammanfattas identifierade ekosystemtjänster som påverkas. Bedömningen
genomfördes vid en workshop med tjänstepersoner från Karlstads kommun under ledning av
Calluna. En samlad bedömning av påverkan på EST görs i bilaga 1.
Tabell 7. Identifierade ekosystemtjänster, EST som hör till miljöaspekten klimatanpassning.
Påverkan av identifierade ekosystemtjänster
Ekosystemtjänst

Värde

Beskrivning av betydelsefull
ekologisk struktur

Påverkan

Reglerande
ekosystemtjänster

Reglering av avfall,
föroreningar och
andra störningar

Visst

Bård med tät lövskog i
strandzon. Stora delar är
naturmark där vatten infiltreras
och renas.

+ Fler blåstråk skapas, vilket bidrar
till fördröjning av ytvattenflöden
+ Krav på mjuka gårdar ger ytor för
infiltration
- Andel hårdgjorda ytor ökar med
sämre naturlig infiltartion

Reglering av flöden

Påtagligt

Golfbanan samt ett småvatten
utgör naturliga lågpunkter.
Trädbård i strandzon fungerar
som erosionsskydd (finns även
anlagt erosionsskydd).

+ Delar av trädbården sparas.
+ Dagvattenhantering planeras
utifrån vegetation och gröna stråk.
+ Golfbanan kvarstår som naturligt
svämplan.
- Minskad trädzon längs Klarälven
kan öka risken för erosion.
- Anläggandet av småbåtshamnar
kan öka risken för översvämningar
vid höga nivåer i Klarälven.

Golfbanan, som naturlig
lågpunkt har stor betydelse som
naturmark, där vatten kan
infiltreras och fördröjas.
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Konsekvenser Huvudalternativet
Västra Jakobsberg ligger i ett område som är känsligt för höjda vattennivåer i Klarälven och
Vänern samt skyfall. Det kommer att vara många personer som bor i området och viktiga
funktioner som ska säkerställas även i ett förändrat klimat. Flera utredningar har genomförts för
att säkerställa att dagvattenfrågor, grundvattenfrågor och skydd mot Klarälvens och Vänerns
vattennivåer hanteras så att det skapar en säker miljö i området.
Värdet som boendemiljö bedöms som högt. Effekterna bedöms som små-måttliga då utredningar
visar att det går att skapa en säker boendemiljö och dagvattenhantering genom god planering av
planområdet avseende dagvattenhantering, vall och höjdsättning av bostäder.
Konsekvenserna bedöms därför bli måttligt negativa.
Skadebegränsande åtgärder
•

Den befintliga vallen utmed Klarälven ska förstärkas, höjas något och förlängas i vissa
delar för att skydda området mot översvämningar.

•

Skyfall hanteras genom att utforma planområdet så att det finns ytliga stråk mot och
längs vägarna som kan leda undan dagvattnet mot golfbanan vid kraftigare regn/skyfall.

•

Där rinnvägen för skyfall på gata går vidare mot lägre markyta bör en anvisning genom
försänkt eller slopad kantsten ske.

•

Fördröjning av skyfall föreslås ske i damm tre samt på golfbanan innan vattnet pumpas
ut till recipient från pumpstation ett. Detaljplanen föreskriver ett antal markhöjder som
syftar till att områdets höjdsättning korrelerar med föreslagen dagvattenhantering och
skyfallshantering så att inga instängda områden skapas som kan generera
översvämningar vid byggnader eller dylikt.

Konsekvenser Nollalternativet
Området bedöms idag och i nollalternativet ha lågt värde som boendemiljö och områdets
känslighet för översvämningar bedöms som liten. Utan utbyggnad kan området fungera som
dagvattenmagasin också. Konsekvenserna bedöms som små.

9.3

Markföroreningar

Kunskapsunderlag
Ett antal utredningar av markmiljö har genomförts i området (Golder associates 1997, NCC
2012, Sweco 2010, 2013 m.fl.). Underlag för bedömningarna av påverkan utgår från de
bedömningar som gjorts i genomförda utredningar.
Förutsättningar
Riktvärden förorenad mark

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (2009) är avsedda att användas i
samband med riskbedömningar av förorenade markområden. De anger föroreningshalter i
marken under vilka risken för negativa effekter på människor, miljö eller naturresurser normalt
är acceptabel.
De generella riktvärdena har beräknats för två typer av markanvändning:
•
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inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten
skyddas.
•

Mindre känslig markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar val av
markanvändning till t.ex. kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas
vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre
som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner
som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exempel kan vegetation
etableras och djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200
meter från området samt ytvatten skyddas.

Riktvärden jord och grundvatten avseende PFAS

SGI (2015) har tagit fram förslag till preliminära riktvärden för grundvatten och jord avseende
PFAS, Perfluoroktansulfonat.
Tidigare verksamheter inom planområdet
Flera markmiljöundersökningar har gjorts inom planområdet i anslutning till den f.d.
flygplatsen. Utöver verksamhet kopplat till den f.d. flygplatsen har även båttillverkning
förekommit inom området (Karlstads kommun 2012).
Utförda saneringar och godkända markanalyser

Under 1997 identifierades petroleumprodukter i mark och grundvatten vid flygplatsen och fem
delområden inom planområdet sanerades mellan år 1998-2000, se figur 21 (Karlstads kommun
2012). Undersö kningar som därefter gjordes visade på att de saneringar som utfö rdes var
tillrä ckliga fö r kä nslig markanvä ndning (KM) (Karlstads kommun 2015d).
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Figur 21. De delområden som sanerades under 1997 inom planområdet är Tankgård, Brandövningsplats, Golden
Air hangaren och garaget vid Västra hangarområdet samt cisternområdet vid Driftcentralen (Luftfartsverket 1998).

Genomförda provtagningar

Flera provtagningar i grundvatten, jord samt asfalt har genomförts inom planområdet mellan
2000 - 2018. Resultaten sammanfattas i figur 22 (mark) samt figur 23 (grundvatten). Kartorna
visar dels på resultatet vid provtagning samt vilken markanvändning resultatet indikerar.
Jämfört med de generella riktvärdena samt preliminära riktvärdena för PFOS.
Karlstads kommun gjorde under 2012 en sammanställning av genomförda saneringar och
historiska uppgifter. Den låg till grund för de kompletterande miljötekniska undersökningarna
av jord, asfalt och grundvatten som Sweco genomförde år 2013 och 2014. Undersökningarna
visade på föroreningar av PAH, alifater och aromater inom planområdet. Halterna av
föroreningar i grundvattnet bedömdes som låga, där PAH endast hittades i en provpunkt för
grundvatten.
Då brandövning med brandsläckskum tidigare utförts vid gamla flygplatsen, med risk för
förekomst av PFAS-föroreningar (Perfluorerade alkylsyror) i jord och grundvatten, utfördes en
provtagning av grundvatten samt länsvatten från dräneringssystemet vid gamla flygplatsen (i
pumphuset) (Sweco 2017). I samband med olycka med Viggenplan år 1986 där brandskum
användes, gjorde Sweco 2018 en översiktlig utredning av PFAS i jord och grundvatten vid
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haveriplatsen (inom fastighet Sommaro 1:29). Vid båda utredningarna hittades halter av PFAS
över rapporteringsgränser i vattenproverna, men inga halter i jordproverna över
rapporteringsgränserna påvisades.

Figur 22. Utpekade områden för provtagning i jord och asfalt. För varje provpunktsområde anges hur resultaten
från provtagningarna förhåller sig till riktvärdena för KM (Känslig markanvändning) eller MKM (mindre känslig
markanvändning). Yttre streckad linje visar planområdets gräns.
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Figur 23. Utpekade områden för provtagning grundvatten. För varje provpunktsområde anges hur resultaten från
provtagningarna förhåller sig till riktvärdena. Yttre streckad linje visar planområdets gräns.

Rekommenderade fortsatta undersökningar och åtgärder

Inom detaljplanen kvarstår områden där föroreningsmängden fortfarande är oklar eller behöver
avgränsas och i vissa fall även saneras. Utöver markanvändningen i området kommer massor att
behöva hanteras.
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Sweco har bedömt att det finns behov av vidare undersökningar och eventuella saneringar
(Sweco 2013, 2014, 2018). Vilka åtgärder som behövs är beroende av hur marken planeras
användas samt de krav tillsynsmyndigheten ställer vid kommande exploateringar. För att
möjliggöra en identifiering av källområdena av PFAS, rekommenderar Sweco (2017b) även att
en historikutredning utförs. Ett historiskt underlag identifierar om tidigare provtagning gjorts
inom eller utanför förorenade punktkällor.
Eventuella behov av kompletterande utredningar, samt en framtida anmälan kommer
kommunen att kommunicera och besluta i samråd med tillsynsmyndighet.
Påverkan och effekt
Med planförslaget kommer bebyggelse att uppföras längs med hela landningsbanan, även om
inte hela banan kommer att bebyggas. Genomförandet av planen innebär att områden där
föroreningsmängden fortfarande är oklar eller behöver avgränsas och i vissa fall även saneras
kvarstår. Kommunen kommer i kommande arbete vidta de åtgärder som behövs i samråd med
tillsynsmyndighet, för att säkerställa att miljön samt människor som bor och vistas på platsen
skyddas. Med vidtagna åtgärder bedöms därmed eventuell påverkan och effekt bli neutrala eller
positiva, då föroreningshalten i området kommer att kunna minska.
Konsekvenser Huvudalternativet
Med saneringsåtgärder och rätt hantering av massor kommer föroreningshalten i området att
kunna minska. Värdet på området är högt, kopplat till att området kommer att användas till
både bostäder och verksamheter. Konsekvenserna bedöms bli neutrala till positiva förutsatt
att åtgärder vidtas vid behov.
Konsekvenser Nollalternativet
Vid nollalternativet kommer befintliga föroreningar att finnas kvar, förutsatt att inga
saneringsåtgärder görs för att säkerställa att ingen spridning görs till grundvattnet eller
Klarälven. Konsekvenserna bedöms som små negativa.

9.4

Buller

Kunskapsunderlag
Som underlag för bedömning används förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader
(2015:216). En bullerutredning för planområdet har genomförts för både västra (WSP 2018,
2020) och östra Jakobsberg (WSP 2016, 2020). En trafiksimulering gjordes 2017 för att utreda
framkomlighet och eventuella åtgärder för buss (WSP 2017). I bullerutredningen för västra
Jakobsberg ingår även Södra förbindelsen över Klarälven och de befintliga
bostadsområdena Romstad, Kartberget och Bellevue på andra sidan älven.
Förutsättningar
Omgivningsbuller från väg-, räls- och flygtrafik är den vanligaste miljöstörningen i vårt samhälle.
Det är ett växande problem i takt med en ökad urbanisering och tillväxt av transportsektorn.
Även ljud från industrier, byggnader, byggarbetsplatser, nattklubbar och industrier bidrar till
ljud. Såväl miljöbalken som plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen innehåller
uttryckliga krav på hänsyn till allmänna intressen som hälsa och säkerhet.
Buller uppfattas vanligen, till skillnad från en del andra miljöstörningar inte som livshotande,
men buller påverkar både vår hälsa och möjlighet till en god livskvalitet. Barn och äldre
påverkas mest negativt av buller. Effekter av buller visar sig bl.a. som högt blodtryck,
hjärtinfarkt, sömnbrist och försämrad inlärning hos barn (Folkhälsomyndigheten 2018).
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Trafikbullerförordningen

För nybyggnation av bostäder gäller Trafikbullerförordningen SFS 2015:216, med
förordningsändring SFS 2017:359, vilken trädde i kraft 1 juli 2017. Riktvärdena i förordningen
ska tillämpas i detaljplaneärenden, i ärenden om bygglov och i ärenden om förhandsbesked
påbörjade från och med 2 januari 2015. Nedan följer en sammanfattning av riktvärdena:
•

60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad

•

50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till
bostad

•

65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för bostad om högst 35 kvadratmeter, i
kombination med uteplats om högst 50 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maximalnivå

Om riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad ändå överskrids bör minst
hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå
inte överskrids vid fasad och minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70
dBA maximal ljudnivå inte överskrids nattetid vid fasad.
Om 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats ändå överskrids får den göra det högst fem gånger per
timme under perioden kl. 06-22 och då med högst 10 dB.
Trafikdata

Trafiken beräknas öka kraftigt inom hela Jakobsberg samt på omkringliggande tillfartsvägar på
grund av den planerade bebyggelsen inom Jakobsberg. Bullerutredningen för västra Jakobsberg
baseras på trafikdata enligt figur 24. För den nya genomfartsleden och Rosenborgsgatan har
10% av trafiken beräknats vara tung trafik. För lokalgatorna i västra Jakobsberg beräknas 3-5%
vara tung trafik.
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Figur 24. Kartan visar den beräknade trafikmängden (ÅDT) genom Västra Jakobsberg
och angränsande gator enligt bullerrapporten (WSP 2018, 2020).

Påverkan och effekt
Planförslaget är utformat för att koncentrera områdets trafik till huvudgatan och i övrigt
utforma gator och parkeringsanläggningar så att så lite biltrafik som möjligt sker på områdets
övriga gator.
Bullerberäkningarna visar att samtliga byggnader längs genomfartsgatan beräknas ha
ekvivalenta ljudnivåer mellan 62–65 dBA på bostadsbyggnadernas mest exponerade fasad,
vilket är ett överskridande av riktvärdet på 60 dBA. För dessa byggnader krävs att bostäder
orienteras mot en ljuddämpad sida.
Förutsatt att lägenheter utformas att minst hälften av bostadsrummen är vända mot en sida där
55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids och 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan
kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden uppfylls bestämmelser och riktvärden enligt SFS 2015:216.
Särskild omsorg kommer krävas vid utformning av hörnlägenheter samt gavellägenheter.
Samtliga byggnader som befinner sig på 40 meters avstånd eller längre bort från
genomfartsgatans mitt beräknas underskrida ekvivalenta ljudnivåer på 60 dBA vid fasad, vilket
uppfyller riktvärden enligt SFS 2015:216. Motsvarande avstånd längs Rosenborgsgatan är 35
meter.
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Den ekvivalenta ljudnivån vid bostäder utmed Södra förbindelsen och Rosenborgsgatan blir
mellan 59 och 65 dBA. Bostäder längs lokalgator som befinner sig på ca 30 meters avstånd från
genomfartsgatan underskrider ekvivalenta ljudnivåer på 60 dBA, vilket är i enighet med SFS
2015:216. Beräkningar visar att byggnader längs Södra förbindelsen och Rosenborgsgatan har
ekvivalenta ljudnivåer upp till 65 dBA på bostadsbyggnadernas mest exponerade fasad, vilket är
ett överskridande av riktvärdet på 60 dBA.
Detaljplanen är utformad så att det finns möjligheter att skapa byggnader och planlösningar som
klarar bullerförordningens regler. För byggrätterna mot Rosenborgsgatan och Södra
förbindelsen finns en bestämmelse som säkerställer att bostadsbyggnader utförs slutna i syfte
att skapa en ljuddämpad sida. För dessa byggrätter finns även en bestämmelse som säkerställer
att större lägenheter över 35 kvadratmeter utförs så att minst hälften av bostadsrummen i varje
lägenhet orienteras mot en ljuddämpad sida. Av bestämmelsen framgår också, i enlighet med
bullerförordningen, att enkelsidiga lägenheter mot Rosenborgsgatan och Södra förbindelsen
inte får överstiga en storlek på 35 m2.
Det finns goda möjligheter att planera gemensamma uteplatser i bostadens närhet även i de fall
där en balkong inte uppfyller riktvärden för uteplats. Vid punkthus kan det dock bli
problematiskt, eftersom byggnadskroppen inte ger effektiv skärmning.
Förutsatt att lägenheter utformas att klara krav enligt SFS 2015:216 kan riktvärden uppfyllas
med aktuell strukturplan, men är utmanande i gavlar och hörnlägenheter. Lägenheter under 35
m2 kan placeras med upp till 65 dBA ekvivalent ljudnivå på fasaden.
Se figur 25 för ekvivalenta ljudnivåer för den planerade bebyggelsen.
Samtliga skolgårdar är orienterade mot skogs- eller ängspartier och inte i direkt anslutning till
genomfartsgatorna. Påverkan av ekvivalent ljudnivå blir relativt låg eftersom trafikmängden är
låg på intilliggande gator. Maximal ljudnivå har påverkan på en större yta inom skolgården. På
samtliga skolgårdar finns en yta om minst 3500 m2 där beräknade ljudnivåer ligger under
riktvärden.
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Figur 25. Ekvivalenta ljudnivåer för den planerade bebyggelsen i Västra Jakobsberg (WSP 2020).

Det kommer att finnas en bullerpåverkan i närliggande grönstråk som är planerade för
ekologisk spridning och promenader med 70 dBAeq vid passage av genomfartsleden. Vid ängarna
och långa sträckor av strandpromenaden utmed Klarälven är ljudnivåerna under 45 dBAeq på
grund av bebyggelsens täta struktur.
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Planförslaget har goda möjligheter att klara kraven enligt bullerförordningen för alla bostäder.
Det är dock av stor vikt att byggnader utformas med ljudisolerade fasader, fönster och ventiler
ut mot trafikerade gator för att minimera bullerstörning inomhus då många lägenheter är
ljudexponerade mot de högst trafikerade gatorna.
Det finns forskning som visar att de riktvärden som finns i bullerförordningen är högt satta och
att även lägre bullernivåer ger negativ påverkan på hälsan hos människor. De mindre
lägenheterna kommer att klara kraven, men utan rum mot en lugn sida finns det risk att
bullerpåverkan kommer ge negativa hälsoeffekter hos de som bor i dessa lägenheter.
Konsekvenser Huvudalternativet
Värdet som boendemiljö bedöms som måttligt genom att det skapas boende i en bullerpåverkad
miljö.
Planen möjliggör och reglerar att bullernivåer enligt bullerförordningen kan uppnås för alla
bostäder. Ett flertal av lägenheterna i bullerutsatta lägen består dock av mindre lägenheter som
har rum och fönster enbart riktade mot den bullriga sidan. Det är positivt att det skapas
bullerskyddade innegårdar med uteplatser och att det skapas utgångar som gör att man direkt
kommer ut på den bullerdämpade sidan. Det är också positivt att det finns bullerskyddade
naturmiljöer att tillgå för rekreation.
Det extra viktigt att säkerställa en god inomhusmiljö utan att behöva öppna fönster. Det finns
också lägen vid gavlar där det kan bli svårt att uppnå bullerförordningens bullernivåer. Det
kommer att kräva omfattande tekniska lösningar för att få en god inomhusmiljö. Effekterna
bedöms som måttliga.
De negativa konsekvenserna bedöms därför bli måttliga.
Skadebegränsande åtgärder
För att minska de negativa konsekvenser som planen förväntas leda till föreslås ett antal
skadebegränsande åtgärder inom planområdet. Dessa åtgärder beskrivs nedan.
•

Bullerdämpande fasadmaterial, fönster och ventiler bör väljas för att säkerställa en god
ljudmiljö inomhus. Det är viktigt att kunna säkerställa ett bra inomhusklimat, utan att
fönster mot trafikerad behöver öppnas, i lägenheter med risk för bullerstörningar.

•

Undersök möjligheter att dämpa ljudspridning i grönstråk som passerar över
genomfartsleden.

•

Genomtänkt planlösning för hörnlägenheter behövs för att klara krav enligt SFS
2015:216.

•

Placering och utformning av byggnader. Exempelvis planering av lägenheter så att en
skyddad sida uppnås samt att uteplats (i de fall inte balkonger uppfyller riktvärden)
utformas som en gemensam uteplats på innergård.

Konsekvenser Nollalternativet
Bullernivåerna är låga i området och området används inte för boende. För människors
rekreation är lugnet i området positivt för hälsan. Bullernivåerna kan dock öka om Södra
förbindelsen anläggs. Effekterna av nollalternativet bedöms som små. Värdet bedöms som litet
som boendemiljö. Konsekvenserna av nollalternativet bedöms som små då området inte
kommer att byggas ut.
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10 Miljökonsekvenser för naturmiljö, landskap och
upplevelse
Nedan redovisas miljöaspekterna natur- och vattenmiljö, landskap och upplevelse vilka bedöms
komma att påverkas vid ett genomförande av planen.
Miljöaspekten kulturmiljö bedöms kunna avgränsas bort, då inga kända fornlämningar eller
betydelsefulla kulturmiljöer finns i området. Eventuella rester från växtlighet vid landerierna
behandlas i kapitlet om Naturmiljö. Kulturmiljöer i relation till flygplatsverksamheten
kommenteras under Friluftsliv och Landskap.

10.1

Naturmiljö

Kunskapsunderlag
Planarbetet har föregåtts av en naturvärdesinventering i form av NVI och inventering av fåglar,
fjärilar, gaddsteklar och skalbaggar (Pro Natura 2015).Därtill har separata inventeringar för
groddjur (Sweco 2016, Calluna 2016b), fladdermöss (Ecocom 2016),två växtinventeringar
(Karlstads Kommun 2012b och 2015c) gjorts,två utredningar gällande inledande
konsekvensbedömningar och artskydd (Calluna 2016 och 2016c), en utredning om ekologiska
samband i Karlstads tätort (Ekologigruppen 2016) samt en kompletterande
naturvärdesinventering (Calluna 2019). Efter samrådet har en natura 2000-utredning och
kompletterande artskyddsutredning gjorts (Calluna 2020). Inom artskyddsutredningen har en
inventering av nattviol genomförts i planområdet.
Förutsättningar
Beskrivning planområdet

Planområdet är beläget på det gamla flygfältet vid Jakobsberg. Det utgörs huvudsakligen av en
helt öppen och plan innerkrök av Klarälven, nära dess mynning i Vänern. Planområdet
angränsar delvis till Klarälvsdeltats Natura 2000-område.
Delar av planområdet innefattar de gamla landningsbanorna. Direkt intill och överlappande
planområdet ligger golfbanan. Karaktären är ett öppet, flackt gräsområde med små ytor av träd
och lövskogsdungar. Vegetationen är låg och slås till stora delar, antingen genom golfbanans
skötsel, i södra delen av planområdet, eller genom slåtter på den av kommunen utarrenderade
marken, i norra delen. Angränsande mot älven finns en smal bård av ung lövskog som domineras
av sälg, gråal och björk. I älvens innerkrök i söder finner man även smalare vassbälten. Delar av
marken är mycket fuktig och naturliga kärr återfinns på flera ställen inom området. Dessutom
finns ett antal anlagda dammar på golfbanan.
Jakobsberg och planområdet har med sina naturvärden betydelse för landskapet i stort. Det
finns bland annat en närhet till andra öppna ytor t.ex. vid Knappstadviken och Mariebergs
strandängar, vilket bidrar till Jakobsbergs betydelse som en del i landskapet. Jakobsberg är ett
betydelsefullt område för att arter t.ex. fåglar kan sprida och röra sig i landskapet, samt som ett
område av värde för häcknings- och rastlokaler.
Det förekommer i regionen få stora torra till friska öppna områden likt ytorna vid Jakobsberg,
vilket ger området både ett lokalt och regionalt värde genom sin storlek och kvalitet.
Naturvärden inom planområdet

Det har genomförts två naturvärdesinventeringar, 2015 (Pro natura 2015) och 2019 (Calluna
2019). Värdet för häckfåglar respektive för rastande fåglar samt värde för insektslivet har också
bedömts. Dessa tre parametrar har sedan tillsammans med vegetationens beskaffenhet, samt
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förekomst av strukturer och element, vägts samman till en naturvärdesbedömning för varje
delområde. Skalan för värdet följer den standardiserade metoden fö r naturvärdesinventering
(SS 199000: 2014), med fyra naturvärdesklasser för klassificering av värdefulla naturmiljöer.
Dessa klasser är följande:
•

Högsta naturvärde naturvärdesklass 1 – störst positiv betydelse för biologisk mångfald

•

Högt naturvärde naturvärdesklass 2 – stor positiv betydelse för biologisk mångfald

•

Påtagligt naturvärde naturvärdesklass 3 – påtaglig positiv betydelse för biologisk
mångfald

•

Visst naturvärde naturvärdesklass 4 – viss positiv betydelse för biologisk mångfald

Det naturvärdesklassade området är på totalt 128 ha och utgörs av följande naturtyper: öppen
gräsmark, golfbana, äldre landningsbana, våtmark, ung lövskog, barrskog samt restyta/upplag,
se tabell 8 och figur 26 (Pro natura 2015,Calluna 2019). I tabell 8 anges objekt från
inventeringen 2019 med C framför objekt-ID.
Elva naturvärdesobjekt ligger helt eller delvis inom planområdet (se figur 26 samt tabell 8). Ett
av dessa objekt (objekt 1), i norra delen av området, bedömdes ha högsta naturvärde (klass 1).
Fyra objekt (objekt 6, 8, 9 och 11) bedömdes ha högt naturvä rde (klass 2), fem objekt (objekt 2,
4, 5, 7 och 10) bedömdes ha påtagligt naturvärde (klass 3), fyra områden och tre linjeobjekt
(objekt 12, C1-6, tabell 8) bedömdes ha visst naturvärde (klass 4).
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Figur 26. Naturvärdesklassade områden i planområdet (Pro natura 2015, Calluna 2019).

I tabell 8 finns kortfattade beskrivningar av områdenas naturvärdesklass och till vilken naturtyp
de tillhör samt områdets areal.
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Tabell 8. Beskrivning av naturvärdesklassning och värde för de olika objekten.
Nr

1

8

6

11

9

Klass

1

2

2

2

2

Areal

Naturtyp

Beskrivning av biotopen

Ängs- och
betesmark

Vidsträckta, öppna gräsmarker i norra delen av Jakobsberg. Området helt öppet
med fläckvis förekomst av videbuskar och lövsly. Hela område 1 ingår i
jordbruksarrendet som slås årligen. Höga eller mycket höga naturvärden med
stor betydelse för fågellivet och flera häckande arter samt rastlokal för
sträckande fågel. God förekomst av nattviol.

61

Park och
trädgård

Omfattar golfbanan, både klippta greener och fairway samt mer oklippta ruffar,
vattensamlingar och våtmarker. I de sydvästra delarna där trädridån i delområde
7 skapar läytor, finns en örtrikedom som är betydelsefull för insektslivet. I den
södra och sydvästra delen noterades en rad fjärilsarter samt blomrika miljöer
som är viktiga för humlor och andra gaddsteklar. Området är av stor betydelse
för såväl fågelliv som insektsliv och flera rödlistade fågelarter häckar inom
golfbaneområdet.

8,3

Infrastruktur
och bebyggd
mark

I de södra kantzonerna på flygplatsens gamla landningsbana samt intilliggande
kantzoner och tillfartsvägar finns sandiga ytor som är av betydelse för grävande
steklar, fjärilar och marklevande skalbaggar. Området erbjuder vindskydd,
solvarma miljöer, sandiga ytor och blomsterrikedom av värde för insektslivet.

Limnisk strand

I vassområdet intill Klarälven är vattnets strömhastighet lite lägre och här avsätts
sediment med ett vegetationsbälte dominerat av vass. Vegetationen består av
både glesare och tätare partier. Området har stor betydelse som häckmiljö för
fågellivet. Dess betydelse för insektslivet är sannolikt mer begränsad.

Täkt och
upplag

2015 fanns ett större upplag av avverkade trädstammar, möjligen drivved,
sandhögar, flishögar och miljöer med högvuxna örter som omgärdas av en
trädridå. Detta upplagsområde med sina ved- och flishögar och sitt
vindskyddade, solvarma mikroklimat, skapar ett rikt insektsliv som attraherar
födosökande fåglar.

27,2

5,9

1,7

7

3

11,3

Skog och träd

Mångformig trädridå av björk, sälg, asp, klibbal och gråal mot Klarälven. Inga
utmärkande skogliga värden men viktig struktur i landskapet som skapar
lämiljöer och skydd för fåglar och insekter i den öppna gräsmarkens västra del
där vindexponeringen är stor.

4

3

3,4

Ängs- och
betesmark

En öppen fuktäng som domineras av gräs och starrarter. Örtinslaget är litet och
markskiktet är svagt utvecklat. Fuktängen hav viss betydelse för fågellivet.

10

3

2,1

Igenväxningsmark

Området utgörs av en halvöppen yta som liknar ruffarna på golfbanan. Här finns
videbuskar samt uppslag av unga lövträd, främst björk. De gräsdominerade
ytorna mellan buskage och träd hyser en del örter. Sannolikt påverkas delar av
detta område av temporära översvämningar. Området är av betydelse både för
fågellivet och flera insektsgrupper såsom exempelvis fjärilar och humlor.

2

3

1,2

Myr

Kärr med vegetation av vass och högvuxna starrarter. Hydrologiska ingrepp
saknas. Våtmarken erbjuder häckningsmöjligheter för småfågel samt
födosöksmiljö för rastande fågel. Miljön även lämplig för vissa insektsarter.

5

3

0,2

Skog och träd

Träddunge med björkar och andra lövträd. Marken består till stor del av gammal,
uppsprucken asfalt/betong/grus från tiden då området var en aktiv flygplats.
Träddungen utgör läyta och skydd för fåglar och insekter vid näringssök och
bobyggande på de öppna delarna av det gamla flygfältet som är mycket
väderexponerade.

C1

4

126
m

Bryn

Brynet har en viktig koppling mellan områdets öppna ytor och bakomliggande
skogar och kan erbjuda en viktig miljö för bland annat insekter och fåglar.
Förekomst av bärande buskar är positivt för flera arter.

C2

4

73 m

Klippbrant

Klippbrant med sipperytor, mikroklimat och hög lugtfuktighet. Gynnsamt för
mossor och lavar. Klippbranten ger ytterligare dimension och erbjuder en
variation i området.

C3

4

1,9

Triviallövskog

Yngre lövskog med sälg, asp och björk. Mycket sparsamt med busk- och
fältskikt. Rikligt med klen död ved.
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Nr

Klass

Areal

Naturtyp

Beskrivning av biotopen

C4

4

1,3

Trädklädd
gräsmark

Äldre lövträd, trädslagsvariation och solexponerat. I området förekommer asp,
björk, gran och sälg. Enstaka ek. Bredbladigt gräs, sparsamt med en och
brakved.

C5

4

216
m

Öppet dike

Det öppna diket ger ytterligare dimension och erbjuder en variation i området.
Vattenmiljö, död ved och bottenstrukturer. Potential för groddjur.

C6

4

2,2

Barrblandskog

Granskog med viss del löv i kanterna. Sparsamt med fält- och buskskikt. Mer
naturligt mot kanterna. Skoglig kontinuitet på sina håll, död ved, äldre barrträd.

12

4

4,2

Sekundär
lövskog

Skyddade områden och utpekade arter och habitat

Inom gränsen för planområdet förekommer inga områden med formellt skydd för naturvård,
men delar av planområdet berör strandskyddat område (kapitel 2, figur 2). Plangränsen för
riksintresseområdena för naturvård, Klarälvens nedre lopp samt Klarälvsdeltat, tangerar med
viss överlappning längs med strandzonen och i södra delen av planområdet. Inga naturtyper
som är utpekade enligt riksintresseområdet bedöms förekomma inom planen och vallen är
förlagd strax norr om deltaområdet i söder.
Strandskyddet längs Klarälven är 100 meter. Strandpromenaden och strandskyddsområdet är
idag tillgänglig för allmänheten, men kantas av befintligt staket från flygverksamhetens tid.
Stängslet begränsar tillgängligheten till strandstråket längs långa sträckor. I sydvästra delen av
planområdet har en golfbana anlagts inom 100 meter från älvkanten, vilket gör dessa områden
ianspråktagna för verksamheten (Karlstads kommun 2018).
I närområdet utanför Jakobsberg finns ett antal skyddade områden och de som ligger närmast är
Natura 2000 området Klarälvsdeltat samt ett skogligt biotopskyddsområde (två delområden)
också kallat Jakobsbergskogen (Figur 2).
Natura 2000-området Klarälvsdeltat (756,2 ha) är utpekat enligt Art- och habitatdirektivet och
Fågeldirektivet med habitat och arter enligt tabell 9. Inom parentes finns kod för habitatet och
arten.
Tabell 9. Natura 2000-habitat och arter i Klarälvsdeltat.
Habitat

Arter

Naturligt näringsrika sjöar (3150) - 374,3 ha

Asp (A021)

Silikatgräsmarker (6270) – 2,8 ha

Bred paljettdykare (1082)

Fuktängar (6410) – 45,6 ha

Brun kärrhök (A081)

Taiga (9010) – 10,2 ha

Brushane (A151)

Svämlövskog (91E0) – 11,1 ha

Citronfläckad kärrtrollslända (1042)
Grönbena (A166)
Lax (i sötvatten) (1106)
Rördrom (A021)
Småfläckig sumphöna (A119)

Det skogliga biotopskyddet Jakobsbergskogen (16,7 ha + 5,1 ha) är utpekat av Skogsstyrelsen
som biotopskyddat område. Huvudsakligen består området av äldre tallskog med inslag av
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lövblandad barrskog, barrblandskog och triviallövskog. Området är en del av arbetet med
miljömålet ”levande skogar”.
Skyddade arter och artdiversitet inom planområdet

En rad inventeringar och utredningar för djur- och växtarter har genomförts i området (Pro
Natura 2015, Sweco 2016, Calluna 2016, 2016b, 2016c, 2019, 2020, Ecocom 2016, Karlstads
Kommun 2012b och 2015c, Ekologigruppen 2016). Dessa utredningar har konstaterat
förekomst av bl.a. fåglar, fladdermöss, kärlväxter, insekter och groddjur och flera av dessa arter
är skyddade enligt artskyddsförordningen. En särskild artskyddsutredning har gjorts för arterna
åkergroda, mindre vattensalamander, vanlig padda, sånglärka samt ängspiplärka (Calluna
2016).
Vid naturvärdesinventering i området mellan landningsbanan och Jakobsbergskogen (Calluna
2019) noterades sex fågelarter som är skyddade enligt artskyddsförordningen; buskskvätta,
gulsparv, kungsfågel, spillkråka, stare och sånglärka.
En kompletterande och fördjupande artskyddsutredning (Calluna 2020) har genomförts inför
granskning av detaljplanen. Utredningen har som syfte att beskriva arter som bedöms kunna
påverkas av planen och beskriva konsekvenser för bevarandestatus på lokal och nationell nivå
samt behov av anpassningar och åtgärder. Artskyddsutredningen har stämts av med
länsstyrelsen vid samråd om artskyddet. De konsekvensbedömningar som tidigare gjorts för
övriga arter i den tidigare artskyddsutredningen gäller fortfarande (Calluna 2016).
Inom planområdet finns en av de regionalt, mest individrika lokalerna för nattviol som är
skyddad enligt artskyddsförordningen. Planområdets naturvärden är dessutom av stort värde
för mångfalden i det omgivande landskapet, som spridningskorridor för bl.a. fåglar och groddjur
(Calluna 2016b).
Fåglar: Jakobsbergsområdet hyser en varierad fågelfauna med flera hotade och minskande arter
och området är en viktig lokal för både häckning och rastning. Vid flera genomförda
inventeringar inom planområdet samt i direkt anslutning till, har det identifierats ett stort antal
arter (Pro natura 2015). Därtill har ett flertal arter registrerats i Artportalen. Fågelarter som på
många håll minskar kraftigt har starka populationer i kommunen och de två för området
vanligaste häckfåglarna, ängspiplärka och sånglärka, är bra exempel på sådana.
Fladdermöss: Jakobsbergsområdet är ett viktigt område för flera arter av fladdermöss i centrala
Karlstad bl.a. som födosökslokal (Ecocom 2016). En inventering från 2016 registrerade
sammanlagt åtta arter; nordfladdermus, vattenfladdermus, mustaschfladdermus/tajgafladdermus, dvärgpipistrell, större brunfladdermus, gråskimlig fladdermus, brunlångöra
och sydfladdermus (Ecocom 2016). Sannolikt ligger mycket av områdets värde för fladdermöss i
dess variation av naturmiljö samt närheten till Klarälven. Området utgör både ledlinje under
migration samt underlättar transport genom Karlstad. Dessutom är området rikt på en stor
mängd insekter, vilket gör det värdefullt som födosöksområde för fladdermöss. Planområdet
hyser relativt begränsade kolonimöjligheter för fladdermöss (Ecocom 2016). En kompletterande
analys har gjorts som visar att planområdet och framförallt ytan som planeras att tas i anspråk
har lågt biotopvärde för fladdermöss (Calluna 2020). Dessutom framgår av analysen att några
betydande flygstråk inte berör planområdet. Istället utgör Klarälven viktiga flygstråk och har
stor betydelse för landskapets konnektivitet. Det finns dock höga biotopvärden för fladdermöss i
närområdet och medelhöga värden längs Klarälven.
Kärlväxter: Den öppna marken i norra delen av planområdet har slåttergynnad flora. I den södra
delen av planområdet finns golfbanan, med delvis slåttergynnad flora mellan banorna, samt en
lövbård mot älven. Naturvärdena, särskilt på de öppna ytorna, bedöms som höga till mycket
höga (Pro Natura 2015). Nattviolsinventeringen 2020 (Calluna 2020) visar på att det i området
förekommer en stor och livskraftig population av orkidéarten nattviol. Totalt påträffades drygt
28000 individer av nattviol och totalt bedöms hela populationen bestå av minst 40000 individer
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i och kring Jakobsberg. De största koncentrationerna av nattviol har hittats i området norr om
golfbanan, väster om landningsbanan (Karlstads Kommun 2012b och 2015c, Calluna 2020).
Insekter: År 2015 noterades 24 arter dagfjärilar inklusive bastardsvärmare (Pro natura 2015).
Utöver dessa finns uppgifter i Artportalen om ytterligare 4 arter som påträffats i området. Av
dessa är 3 rödlistade (samtliga nära hotade, NT) och ytterligare 1 rödlistad art observerades.
Totalt noterades 45 arter gaddsteklar under inventeringarna 2015 (Pro natura 2015). Inga
rödlistade gaddsteklar påträffades dock. Att området inte hyser fler eller ovanligare arter kan
dels förklaras med det geografiska läget i västra delen av Mellansverige, men även av lokala
faktorer såsom substratens lämplighet samt lokal- och mikroklimat. Samma år (2015) noterades
147 arter av skalbaggar varav två är rödlistade (Pro natura 2015). En habitatnätverksanalys för
bl.a. insekter genomfördes 2016 som visade att planområdets södra delar ingår i ett viktigt
spridningssamband för vildbin (Ekologigruppen 2016).
Groddjur: En groddjursinventering genomfördes som identifierade flera arter av groddjur i och
intill planområdet (Sweco 2016) Inom avgrä nsningen fö r planprogrammet återfanns: å kergroda,
vanlig padda och mindre vattensalamander (död individ). De åtta inventerade områdena
bedömdes som potentiella lekvatten och tre av dessa bedömdes påverkas av planen.
Planområdet har ett ringa värde för groddjur. En habitatnätverksanalys för bl.a. groddjur
genomfördes 2016 som visade att planområdet fungerar som primärt och sekundärt
spridningsområde för groddjur vid ett kortare spridningsavstånd på 1000 meter
(Ekologigruppen 2016). Analysen visar dessutom att planområdets södra delar tangerar ett av
de 58 viktigaste områdena inom nätverket för groddjur i regionen.
Natura 2000- och artskyddsutredning

I samband med arbetet med planprogrammet genomfördes en inledande konsekvensbedömning
av naturvärden, med fokus på de arter som skulle kunna påverkas och omfattas av artskydd
(Calluna 2016). I samma utredning undersöktes även riskerna för påverkan på Natura 2000området Klarälvsdeltat och utpekade arter och naturtyper enligt bevarandeplanen.
Länsstyrelsen begärde i sitt samrådsyttrande över detaljplanen kompletterande bedömningar
för påverkan på Natura 2000-området Klarälvsdeltat och artskyddade arter. De arter
länsstyrelsen lyfte var; mattlummer, nattviol, sydlig gulärla, sävsparv, sånglärka, buskskvätta,
törnsångare, törnskata, mindre hackspett, näktergal, backsvala, hussvala, tornseglare, brushane,
blåhake, dubbelbeckasin, enkelbeckasin, grönbena, lappsparv, rödstrupig piplärka, stare,
sångsvan, trana, vinterhämpling, jorduggla och fladdermöss (Länsstyrelsen i Värmland 2019).
Utöver dessa lyftes också habitat och arter som ingår i Natura 2000-området Klarälvsdeltat och
då särskilt den utpekade arten brun kärrhök. Fördjupade bedömningar av bevarandestatus för
arter och habitat inom Natura 2000-området och redovisade artskyddsarter samt den
kompletterande inventering av nattviol genomfördes inför granskningen av planen.
Påverkan och effekt
Anpassningar av planen har skett inledningsvis efter inledande konsekvensbedömning inför
planprogram och samråd. Efter den fördjupade Natura 2000- och artskyddsutredningen har
ytterligare anpassningar genomförts.
Naturmiljöer

Förslaget till detaljplan för Jakobsberg innebär att naturvärdesklassad mark kommer att
exploateras för byggnation av bostadshus och vägar m.m. Detta kan leda till påverkan på
områden med höga naturvärden. Gröna stråk kommer att brytas och en naturlig vattensamling
kommer försvinna. Habitatförlusten medför huvudsakligen konsekvenser för områdets
artrikedom (insekter, kärlväxter m. fl.) samt funktion som rast- och häckningslokal för fåglar.
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Tabell 10 nedan visar att det totalt finns 124 ha naturvärdesklassad mark (klass 1-4) enligt
naturvärdesinventeringar (Pro natura 2015, Calluna 2019). I tabell 10 redovisas arealer,
naturvärdesklass 1-4 som tas i anspråk för planens genomförande.
Tabell 10. Beskrivning av förekomst av de tre naturvärdesklassade naturtyperna (klass 1-4) i området och hur
arealen påverkas av planförslaget i form av markanspråk i området.
Naturvärdesklass

Nuvarande areal (ha)

Ianspråktagande
av areal (ha)

Naturtyper

1

27,2

18,5

Ängs och betesmark

2

76,9

16,2

Park och trädgård, infrastruktur
och bebyggd mark, limnisk strand,
täkt och upplag, golfbana

3

18,2

6,0

Skog och träd, ängs- och
betesmark, igenväxningsmark och
myr

4

9,6

4,4

Yngre skogsmiljö, bryn, klippbrant
och ett öppet dike samt förekomst
av naturvårdsarter främst fåglar

Ianspråktagandet av värdefulla naturmiljöer kan påverka områdets funktion som spridningsväg
för olika arter och artgrupper. Effekten blir att arterna kommer att få svårare att röra sig i
landskapet och därmed inte kan etablera sig på nya platser. Andra effekter är att områden med
höga naturvärden fragmenteras sönder och därmed blir obrukbara.
De tidiga utredningarna och konsekvensbedömningen för arter i samband med planprogrammet
har resulterat i en rad anpassningar för detaljplanearbetet t.ex. att de delar som har högsta
naturvärdet i norra delen närmast stranden lämnas orörda, figur 28. Ytterligare anpassningar
har minskat intrånget i de mest värdefulla ängarna efter samrådet och Natura 2000- och
artskyddsutredningen (Calluna 2020).
De naturtyper vars areal huvudsakligen tas i anspråk består av öppna, både skötta och icke
skötta gräsmarker. Andra åtgärder som har arbetats in i detaljplanen är skapandet av gröna
stråk som principiellt visas i figur 27 nedan samt på illustrationskartan, figur 13. Utöver det är
det ett flertal åtgärder som planeras och listas under rubriken skadebegränsande åtgärder.
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Figur 27. Principiell skiss över de gröna huvudstråk som arbetats in i planstrukturen.

Exploateringen bedöms medföra barriäreffekter i landskapet som i vissa situationer förstärks av
Klarälven. Exploateringen medför habitatförlust av områden med huvudsakligen höga
naturvärden. Denna förlust innebär bland annat att värdefulla naturmiljöer på lokal och regional
nivå minskar.
Positiv påverkan är att kvarvarande öppna ytor kan genomgå en kontinuerlig skötsel, vilken kan
bidra till att en viss artrikedom kan bevaras inom naturmiljön. Denna skötsel kan bättre än idag
komma att regleras för att bidra med större naturvårdsnytta. Därmed har tidigare och
nuvarande hävdade områdena potential att utvecklas ytterligare genom skötsel. Detta
säkerställs genom att en skötselplan tas fram i samband med detaljplanen med åtgärder, t.ex. att
restaurera gamla golfbanan i sydväst till öppen ängsmark och att ängarna sköts och
omhändertas enligt skötselplan i syfte att gynna den biologiska mångfalden. Dessa åtgärder kan
minimera den negativa påverkan.
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Figur 28. Kartan visar vilka inventeringsobjekt och NVI-klasser som berörs av planförslaget (blå linje).
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Skyddade områden

Natura 2000-området Klarälvsdeltat ligger utanför planområdet men gränsar till delar av det i
söder. Det innebär att detaljplanen inte medför någon direkt påverkan genom habitatförlust
utan den påverkan som kan äga rum är indirekt. Den möjliga påverkan som har identifierats
(Calluna 2020) och som kan uppkomma är:
Grumling kan ske i samband med byggtiden av bro och småbåtshamn. Ökad grumling
kan också uppkomma av ökad båttrafik till följd av den nya
hamnanläggningen. Muddringsåtgärder i framtiden kan skapa grumling.
• Eutrofiering och föroreningar kan ske genom tillförsel av dagvatten från hårdgjorda ytor
och byggnader, muddring och schaktning av förorenade massor under byggtiden. Även
byggande av småbåtshamn och muddring i vatten kan ge föroreningar under byggtiden.
• Ökat buller genom ökad bil- respektive båttrafik.
• Ökat slitage och störning i omgivande grönområden till följd av att fler människor vistas
i dem.
• Minskad tillgång till habitat utanför Natura 2000-området kan påverka utpekade
arter inom Natura 2000-området Klarälvsdeltat.
•

I Natura 2000-utredningen (Calluna 2020) bedöms det utökade besökstrycket som planförslaget
kan leda till få obetydlig till liten konsekvens på bevarandestatus för Klarälvsdeltats utpekade
naturtyper och arter. Påtagligast är ökningen av besökstrycket kring Knappstadsviken men där
är friluftslivet uppstyrt och kanaliserat med stigar, leder och fågeltorn vilket gör att det ökade
besöksantalet inte medför någon större ytterligare störning på främst fågellivet. Detsamma
gäller slitage av naturtyper.
Brun kärrhök är den enda utpekade art som i hög grad nyttjar planområdet som livsmiljö. Det
rör sig då om jaktområden och inte häckningsmiljöer. Cirka tre par bedöms häcka i
vassmiljöerna inom Klarälvsdeltat och det är de paren som använder Jakobsberg för födosök.
Den sannolika effekten är att de tre paren kan leva kvar men att reproduktionen kan bli sämre
med färre flygga ungar. Detta ska dock ses i perspektivet av att brun kärrhök har en livskraftig
population i Sverige såväl som lokalt kring Karlstad och arten är dessutom ökande. Detta medför
att bevarandestatusen inte kan försämras och att konsekvenserna av genomförandet av
detaljplanen blir liten. I tabell 11 redovisas bedömd påverkan och konsekvenser för arter och
habitat inom Natura 2000-området (Calluna 2020).
Det skogliga biotopskyddet bedöms inte påverkas men en mindre del strandskyddad mark
kommer att tas i anspråk för Kartbergsbron och småbåtshamnen i planområdets centrum, vilket
påverkar en del av marken genom att strandskyddet upphävs i plan. Det innebär en mindre
förlust av områden som idag utgörs av strandskyddad natur med förekommande naturvärden.
Strandvegetationen sparas i så stor utsträckning som möjligt. Bebyggelse tillåts närmare vattnet
vid en plats intill brofästet i norr.
För att säkerställa värden kopplat till strandzonen närmast vattnet planeras anpassad
bebyggelse som närmast 65 meter från strandlinjen vid Kartbergsbron med fri passage längs
hela stranden och tillgänglighetsanpassade gångstigar i området. Till övriga byggnader blir
avståndet ca 200 meter och det befintliga staketet tas bort, vilket ökar tillgängligheten till
strandkanten. Vid småbåtshamnarna kommer en helt ny strandlinje med fri passage att
tillkomma i och med skapandet av ett hamnområde där det idag är land.
Värdena inom det nuvarande strandskyddet som inte ianspråktas, kan med rätt skötsel
förstärkas vilket skulle kunna påverka stora delar av strandskyddat område positivt.
Effekterna i skyddade områden av att genomföra detaljplanen bedöms bli små.
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Skyddade arter och artdiversitet

Effekterna på skyddade arter och artdiversitet vid genomförandet av detaljplanen bedöms bli
små-måttliga kopplat till olika artgrupper. Habitatförluster och störningar sker främsta för arter
kopplade till de öppna miljöerna. Av rödlistade och skyddade arter är det främst fåglar,
fladdermöss, groddjur och kärlväxter som påverkas. Anpassningar för att minimera påverkan
t.ex. genom att spara värdefulla öppna ytor har genomförts i detaljplanearbetet. I tabell 11
redovisas konsekvenser av planens genomförande på artskyddsarter som utvärderats i den
fördjupade artskyddsutredningen.
Fåglar: För ängspiplärka och sånglärka samt fåglar i stort blir effekten av planen att området i
fortsättningen inte kommer kunna hålla lika många revir som idag och inte heller kan antalet
revir öka. Resultaten från artskyddsutredningen (Calluna 2016) visar att gynnsam
bevarandestatus för ängspiplärka och sånglärka inte bedöms påverkas negativt av planens
genomförande. Detta gäller även övriga fåglar som enligt Naturvårdsverket ska prioriteras i
skyddsarbete (Naturvårdsverket 2009b). Detta bedöms även gälla för detaljplanen.
Detaljplanen bedöms innebära en liten negativ konsekvens för den lokala populationen av
sävsparv och obetydlig konsekvens på nationell nivå. Påverkan av planen består främst av
förlust av habitat (Calluna 2020). Om vassar, videbuskage och snår lämnas kvar längs älven är
risken liten för att sävsparven försvinner även om Jakobsberg bebyggs.
Ett genomförande av planen kan medföra en populationsminskning för gulärla på upp till 9 %
inom Karlstad och Hammarö kommuner vilket innebär en måttlig negativ konsekvens. Här
föreslås skyddsåtgärder i form av att naturmark inom planområdet planeras på ett sådant vis att
fuktängar (de delar av ängsmarken som är fuktig) består och kan utvecklas och att skötseln
inriktas på att gynna dess arter med t.ex. slåtter. Detta är också den åtgärd som föreslås för
nattviol, se nedan. Om skyddsåtgärder vidtas uppstår inga negativa konsekvenser utan arten ska
då kunna fortsätta att nyttja och häcka i området. För rastande fåglar har Jakobsberg betydelse
främst för lappsparv, vinterhämpling, rödstrupig piplärka och dubbelbeckasin. För alla utom
rödstrupig piplärka finns alternativa rastlokaler i trakten. Rödstrupig piplärka kräver dock
hedartade miljöer vilket det inte finns gott om i övrigt. För samtliga arter utgör dock Jakobsberg
betydelse för enstaka till några tiotals individer och detta är en mycket liten del av den totala
populationen vilket gör att det inte uppstår annat än en liten konsekvens av genomförandet av
planen och att bevarandestatus inte försämras för rastande fåglar.
Fladdermöss: Fältinventering och analys visar att de delar som exploateras i detaljplanen har
lågt värde för fladdermöss och att konnektiviteten till viktiga ynglings- och jaktbiotoper kvarstår
(Calluna 2020). Sammanfattningsvis är bedömningen att detaljplanen inte medför någon
försämring av bevarandestatus för de fladdermusarter som förekommer inom planområdet.
Kärlväxter: Nattviol kommer att påverkas genom att växtplatser (ängar) påverkas av planerad
byggnation. Enligt inventeringen inom artskydds- och natura 2000-utredningen (Calluna 2020)
finns det en mycket rik förekomst av nattviol inom planområdet. Den totala populationen på
Jakobsberg uppskattas till cirka 40 000 plantor vilket innebär att gynnsam bevarandestatus
lokalt råder i dagsläget. Kommunen har i planarbetet bevarat områden med störst förekomst av
nattviol och andra åtgärder planeras för att bevara den stora populationen. Exploateringen
kommer att innebära en förlust av ett par tusen individer av arten. Med tanke på storleken på
hela populationen bedöms inte det ha betydelse för bevarandestatusen. Efter justeringar
bedöms den lokala förlusten bli max 5% av den lokala populationen. Med skötselplan, väl
utformade gång- och cykelstråk och information till allmänheten bör förutsättningarna kunna
förstärkas för både nattviol och andra slåttergynnade arter som förekommer i området.
Med framtagna skyddsåtgärder och anpassningar i detaljplanen kommer sannolikt inte planen
att påverka artens gynnsamma bevarandestatus.
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Groddjur: Det kan förekomma groddjur i området men området bedöms idag ha ett ringa värde
för groddjur. Endast mindre vattensalamander har observerats inom detaljplaneområdet av de
totalt tre identifierade arter av groddjur som fanns inom programområdet. Effekten av planen
blir att habitat för arten försvinner men på grund av att dessa habitat har ett lågt värde för
groddjur så blir effekten liten. Genom att skapa öppna dagvattenlösningar i grönstråken där
småvatten kan anläggas gynnas groddjuren. Resultaten från artskyddsutredningen (Calluna
2016) påvisar att det föreslagna planprogrammet inte kommer att påverka upprätthållandet av
arternas gynnsamma bevarandestatus (Calluna 2016c). Detta bedöms även gälla för
detaljplanen.
Insekter: Det finns enstaka rödlistade arter men inga som förekommer i artskyddsförordningen.
Om planen genomförs kan artrikedomen påverkas negativt. En viss mänsklig aktivitet kan vara
positiv genom att jordig- och sandig mark trampas upp och livsmiljöer skapas för en lång
rad insekter och vissa växter. Detta gäller främst de lite torrare naturtyperna inom
Klarälvsdeltat som taiga och silikatgräsmark (Calluna 2020).
Tabell 11. Sammanfattande bedömning av konsekvenser på bevarandestatus för utpekade arter och naturtyper i
Natura 2000-området Klarälvsdeltat och arter som omfattas av artskyddsförordningen. Förklaring till
kolumrubriker: ”N2” står för utpekad art eller naturtyp i Natura 2000-område, ”ASF” står för art eller artgrupp som
är fridlyst enligt artskyddsförordningen och med angivande av den paragraf som gäller. Arter med * gäller endast
rastande fåglar och (x) anger att arten är typisk art för en utpekad naturtyp i Natura 2000-område. Måttlig eller
stor negativ konsekvens innebär juridiskt att påverkan är förbjuden och kräver dispens.
Art,
artgrupper
eller
naturtyp

N
2

A
S
F

Bevarandestatus
lokalt
/nationellt

Påverkan

Hänsyns- och
skyddsåtgärd

Konsekvens
bevarandestatus
lokal nivå efter
åtgärd

Konsekvens
bevarandestatus
nationell nivå
efter åtgärd

Otillräcklig/
otillräcklig

Grumling,
förorening,
störning
båttrafik

Skyddsåtgärder mot
bl.a. grumling

Liten negativ
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

Okänd/dålig

Slitage av
besökstryck

Inga åtgärder föreslås

Liten negativ
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

Dålig/dålig

Slitage och
störning av
besökstryck

Inga åtgärder föreslås

Liten negativ
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

Dålig/dålig

Slitage och
störning av
besökstryck

Inga åtgärder föreslås

Liten negativ
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

Dålig/dålig

Störning av
besökstryck

Inga åtgärder föreslås

Liten negativ
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

4§

God/god

Födosöksområde,
konnektivitet

Grönstruktur för
konnektivitet,
värdefullaste
födosöksområden
lämnade

Ingen konsekvens

Ingen konsekvens

Backsvala

4§

God/god

Födosöksområde

Inga åtgärder föreslås

Ingen konsekvens

Ingen konsekvens

Blåhake*

4§

Ej
relevant/god

Störning
rastlokal

Inga åtgärder föreslås

Ej relevant

Ingen konsekvens

4§

God/god

Födosöksområde

Inga åtgärder föreslås

Liten negativ
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

4§

Ej
relevant/dålig

Störning
rastlokal

Inga åtgärder föreslås

Ej relevant

Ingen konsekvens

Naturtyper
3150 Naturligt
näringsrika
sjöar
6270
Silikatgräsmar
ker
6410
Fuktängar

x

x

x

9010 Taiga
x
91E0
Svämlövskog

x

Arter
Däggdjur
Fladdermöss

Fåglar

Brun kärrhök
Brushane*
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Art,
artgrupper
eller
naturtyp

A
S
F

Bevarandestatus
lokalt
/nationellt

Påverkan

Hänsyns- och
skyddsåtgärd

Konsekvens
bevarandestatus
lokal nivå efter
åtgärd

Konsekvens
bevarandestatus
nationell nivå
efter åtgärd

Buskskvätta

4§

God/god

Häckande,
habitatförlust

Större öppna områden
lämnas

Liten negativ
konsekvens

Liten negativ
konsekvens

Dubbelbeckasin*

4§

Ej
relevant/dålig

Rastlokal

Större fuktigt område
lämnas i söder

Ej relevant

Obetydlig
konsekvens

God/god

Störning,
habitatförlust

Större fuktigt område
lämnas i söder

Liten negativ
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

God/god

Störning
födosöksmiljö

Inga åtgärder föreslås

Ingen konsekvens

Ingen konsekvens

Enkelbeckasin

N
2

(x)

4§

x

4§

x

4§

Ej
relevant/dålig

Störning
rastlokal

Inga åtgärder föreslås

Ingen konsekvens

Ingen konsekvens

Hussvala

4§

Okänd/god

Födosöksområde

Inga åtgärder föreslås

Ingen konsekvens

Ingen konsekvens

Jorduggla*

4§

Ej
relevant/god

Rastlokal

Inga åtgärder föreslås

Ej relevant

Obetydlig
konsekvens

Lappsparv*

4§

Ej
relevant/dålig

Rastlokal

Inga åtgärder föreslås

Ej relevant

Liten negativ
konsekvens

Mindre
hackspett

4§

God/dålig

Födosöksområde

Strandskog lämnas

Obetydlig
konsekvens

Ingen konsekvens

Näktergal

4§

God/god

Häckande,
habitatförlust

Större fuktigt område
lämnas i söder,
buskage lämnas

Liten negativ
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

Rödstrupig
piplärka*

4§

Ej
relevant/dålig

Rastlokal

Inga åtgärder föreslås

Ej relevant

Liten negativ
konsekvens

God/otillräcklig

Störning

Stränder lämnas

Ingen konsekvens

Ingen konsekvens

God/otillräcklig

Störning

Inga åtgärder föreslås

Liten negativ
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

Fisktärna
Grönbena*

Rördrom

x

4§

Småfläckig
sumphöna

x

4§

Störning
födosöksområde

Obetydlig
konsekvens

Ingen konsekvens

4§

Okänd/otillräck
lig

Inga åtgärder föreslås

x
Stare

4§

God/otillräcklig

Födosöksområde

Inga åtgärder föreslås

Obetydlig
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

Sydlig gulärla
(ras)

4§

God/god

Häckande,
habitatförlust

Större fuktigt område
lämnas i söder, skötsel
med slåtter

Ingen konsekvens

Ingen konsekvens

God/god

Störning

Inga åtgärder föreslås

Obetydlig
konsekvens

Ingen konsekvens

Spillkråka

Sångsvan

x

4§

Sävsparv

4§

God/god

Häckande,
habitatförlust

Större fuktigt område
lämnas i söder,
buskage lämnas

Obetydlig
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

Tornseglare

4§

God/dålig

Födosöksområde

Inga åtgärder föreslås

Ingen konsekvens

Ingen konsekvens

Trana

4§

God/god

Störning

Inga åtgärder föreslås

Obetydlig
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

Törnskata

4§

God/god

Häckande,
habitatförlust

Större öppna områden
lämnas

Liten negativ
konsekvens

Liten negativ
konsekvens

Vinterhämpling
*

4§

Ej
relevant/dålig

Rastlokal

Inga åtgärder föreslås

Ej relevant

Liten negativ
konsekvens

Okänd/dålig

Grumling,
förorening

Skyddsåtgärder mot
bl.a. grumling

Ingen konsekvens

Ingen konsekvens

Otillräcklig/otill
räcklig

Grumling,
förorening

Skyddsåtgärder mot
bl.a. grumling

Ingen konsekvens

Ingen konsekvens

Okänd/god

Grumling,
habitatförlust

Skyddsåtgärder mot
grumling

Obetydlig
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

Fiskar
Asp
Lax

x
x

Ryggradslösa djur
Bred
paljettdykare
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Art,
artgrupper
eller
naturtyp
Citron-fläckad
kärrtrollslända

N
2

A
S
F

x

4§

Bevarandestatus
lokalt
/nationellt

Påverkan

Hänsyns- och
skyddsåtgärd

Konsekvens
bevarandestatus
lokal nivå efter
åtgärd

Konsekvens
bevarandestatus
nationell nivå
efter åtgärd

God/god

Grumling,
habitatförlust

Skyddsåtgärder mot
grumling

Obetydlig
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

Kärlväxter
Mattlummer

9§

God/god

Habitatförlust

Inga åtgärder föreslås

Obetydlig
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

Nattviol

8§

God/god

Habitatförlust

Åtgärds- och
skötselprogram med
slåtter, restaurering,
flytt av individer,
information till
allmänhet och åtgärder
för minskat slitage

Liten negativ
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

Ekosystemtjänster, EST

I tabell 12 sammanfattas identifierade ekosystemtjänster (EST) som påverkas. Bedömningen
genomfördes vid en workshop med tjänstepersoner från Karlstads kommun under ledning av
Calluna. En samlad bedömning av påverkan på EST görs i bilaga 1.
Tabell 12. Identifierade ekosystemtjänster, EST som hör till miljöaspekten Naturmiljö.
Påverkan av identifierade ekosystemtjänster (EST)
Ekosystemtjänst

Värde

Beskrivning av
betydelsefull
ekologisk
struktur

Påverkansfaktorer

Regler
ande
ekosyst
emtjän
ster

Påtagligt

Stor biologisk
mångfald med
värdefull flora,
insekts- och
fågelliv samt
fladdermöss.
Öppna ytan del i
större landskap grön infrastruktur.

+ Bevara sammanhängande yta ängsmark.
+ Skapa stråk.
+ Styrda rörelser med markerade promenadstråk inom
ängsmark. Samt sen slåtter.
+ Behåll mörka områden för fladdermöss.
+ Hantering av massor för att minska risk för invasiva arter.
Lämplig lokalisering för komposter.
+ Plantera nya träd.
+ Gröna tak.
+ Fladdermushus för större kolonier.
+ Omvandla del av golfbana till ängsmark.
- Stor habitatförlust med ängsytor.
- Minskad areal för områden som stöder pollinerande
insekter.
- Minskad areal på korridorer för spridning.
- Minskad areal trädbård längs vattnet.
- Ljud- och ljusstörningar för fauna samt större slitage på
växter.

Upprätthålla
nde av
fysiska,
kemiska och
biologiska
förutsättning
ar

Konsekvenser Huvudalternativet
Detaljplanen har bearbetats i stor utsträckning och under arbetet har flera hänsynstaganden och
justeringar gjorts i förhållanden till att hålla kvar en gynnsam naturmiljö med ekologisk
funktion.
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Huvudalternativet innebär att strandskyddet upphävs för ny broförbindelse i nordväst med
tillhörande landfästen och bebyggelse, småbåtshamn, två gång- och cykelbroar, bryggor samt en
skyddsvall utmed stranden (delvis befintlig).
Naturmiljö

Området bedöms ha ett måttligt till högt värde. Det är ett artrikt landskapsavsnitt, som
visserligen är påverkat av områdets tidigare och nuvarande verksamhet, men som områdesvis
har höga naturvärden och betydelse för artskyddade arter genom nuvarande skötsel.
Huvudalternativet bedöms sammantaget innebära måttliga till stora negativa konsekvenser
på naturmiljö då naturvärdesklassade områden tas i anspråk för exploatering.
Skyddade områden

Konsekvenserna av huvudalternativet bedöms sammantaget bli små-måttliga negativa på
skyddad natur. Bedömningarna baseras på att detaljplanen sammantaget inte medför att
bevarandestatusen för Natura 2000-området försämras och att konsekvensen är liten.
Skyddade arter och artdiversitet

Huvudalternativet bedöms sammantaget få måttliga negativa konsekvenser för skyddade arter
och artdiversitet. Det bedöms bli obetydliga eller små effekter på artskyddade arter och
gynnsambevarandestatus bedöms ej påverkas. Det är för arterna gulärla och nattviol som
exploateringen bedöms ha en påverkan.
Nattviol har en viktig växtlokal i området och anpassningar i detaljplanen har gjorts för att
minska påverkan på arten. Det planeras olika skyddsåtgärder för att minska de totala effekterna
av ianspråktagande av mark. Med vidtagna skyddsåtgärder bedöms inte ett dispenskrav utlösas
enligt artskyddsförordningen då bevarandestatusen inte riskerar försämras (Calluna 2020).
Skyddsåtgärderna kommer också gynna gulärla. Artskydd behöver hanteras i egen process med
samråd enligt 12:6 Miljöbalken och beslut från länsstyrelsen behövs där villkor kan preciseras.
Området bedöms ha ett högt värde gällande skyddade arter och artdiversitet. Områdets
artdiversitet består av flera artgrupper och inom området förekommer flera skyddade arter.
Av de öppna ytorna som är kvar sparas huvudsakligen miljöer utpekade för skyddsvärda arter.
Vad gäller fåglar så kommer habitatförlusten samt fragmenteringen troligen innebära att ett
lägre antal häckande individer samt ett mindre antal rastande fåglar förekommer.
I samband med genomförandet av detaljplanen är det sannolikt att effekterna på områdets
artdiversitet innebär habitatförlust och fragmentering. Vilket skulle kunna få konsekvensen att
artdiversiteten i området minskar i framtiden.
Konsekvenser Nollalternativet
Nollalternativet innebär att planen inte genomförs men att områden med höga naturvärden
ändå kommer att skötas genom slåtter och att områdenas naturvärden därmed kommer att
bevaras. I andra delar av området som idag inte slåttras kommer troligen igenväxningen att
fortsätta. Det är oklart hur dränering av området kommer att fungera i framtiden om området
inte används. Sammanfattningsvis kommer områdets area med värdefull naturmiljö att minska.
Effekten blir att naturvärden över lång tid och utan skötsel kommer att minska.
Konsekvenserna för naturmiljöer bedöms bli små till måttligt negativa beroende på hur
området sköts i fortsättningen.
I nollalternativet kommer troligen områden med skyddade arter och artdiversitet att finnas kvar
men detta beror på vilken skötsel som fortsättningsvis kommer ske i området. Bedömningen är
dock att området idag är såpass artrikt att detta kommer kvarstå långt in i framtiden. Inom de
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ytor där man idag har en igenväxning bedöms nollalternativet ha störst negativ effekt på arter
och artdiversitet. Sammanfattningsvis blir effekten att områdets skyddade arter och
artdiversitet över lång tid minskar om inte fortsatt skötsel sker i området.
Konsekvenserna för arter bedöms bli små till måttligt negativa beroende på hur området sköts
i fortsättningen.
Konsekvenserna för skyddade områden och riksintressen bli neutralt i nollalternativet.
Skadebegränsande åtgärder
För att minska de negativa konsekvenser som planen förväntas leda till föreslås ett antal
skadebegränsande åtgärder i området, inom planområdet samt i närområdet i direkt anslutning
till planområdet. Dessa åtgärder beskrivs nedan.
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Skötselplan ska tas fram med åtgärder som gynnar groddjur, nattviol samt gulärla, sångoch ängspiplärka och rastande fåglar.
Planera naturmark inom planområdet på ett sådant vis att fuktängar består och kan
utvecklas och att skötseln inriktas på att gynna dess arter med t.ex. slåtter. Detta gynnar
både gulärla och nattviol.
Information till allmänheten för att undvika plockning av nattviol.
Restaurering av igenväxt naturmark, omvandling av golfbana till habitat samt
borttagande av invasiva arter.
Åtgärder för att minska slitage och samtidigt ge information till allmänheten om
gräsmarkernas värden och hur man inte äventyrar dem.
Lämna kvar vassar, videbuskage och snår längs älven för att minska risken för sävsparv
försvinner vid exploatering.
Plantera buskar eller träd i korridoren som förbinder skogsområdet i nordost med
Klarälven och etablera ängsvegetation. Korridorerna ska utformas efter tydliga
ekologiska mål samt element. T.ex. småvatten med olika kvaliteter, stenmurar,
övervintringsplatser för groddjur, häcknings- och spridningsmiljöer för fåglar.
Slåtter ska ske på golfbanan och nuvarande slåtterängar som även ska undantas från
exploatering.
Individer av nattviol kan flyttas från områden där exploatering ska ske.
Hantering av dagvatten och småvatten ska anpassas så att groddjur och fåglar gynnas.
Blommande träd och buskar ska planteras för att gynna pollinerande insekter.
För Jakobsbergsskogen föreslås att lövträd frihuggs (kräver dispens från
Skogsstyrelsen). Ihåliga träd bevaras och att en grön korridor skapas som förbinder
Jakobsbergsskogen med Mariebergsskogen.
Sandhögar och insektshotell anläggs för att gynna sandsteklar.
Holkhäckande fåglar gynnas genom uppsättning av holkar.
Med anläggning av spänger skyddas känslig vegetation från slitage.

Om dessa skadebegränsande åtgärder genomförs i området minskar sannolikt de negativa
konsekvenserna för arter och naturmiljöer i området. Under förutsättning att rekommenderade
skadebegränsande åtgärder beaktas i såväl planering och projektering som byggskede bedöms
de negativa effekterna bli små-måttliga.
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10.2

Vattenmiljö

Kunskapsunderlag
Som en del i arbetet med planprogram Jakobsberg genomfördes en inledande
konsekvensbedömning av naturvärden (Calluna 2016). Rapporten ger underlag för bedömning
av påverkan på arter och naturtyper. Underlag från VISS, bevarandeplan för Natura 2000området Klarälvens delta, värdebeskrivning för riksintresset för naturvård samt Karlstads
naturvårdsprogram har använts i bedömningen.
För att bedöma vilka konsekvenser detaljplanen för västra Jakobsberg har på
miljökvalitetsnormer och kvalitetsfaktorer för berörda vattenförekomster har en utredning för
området genomförts (Sweco 2020). I syfte att skydda området från översvämningar från Vänern
och höga flöden i Klarälven har en hydrogeologisk utredning för området utförts som grund för
val av teknisk lösning (Tyréns 2018).
För att hantera flöden inom området har en dagvattenutredning genomförts (WSP 2018)
baserad på skyfallskartering (Tyréns 2018) och översvämningskartering (Länsstyrelsen 2017).
För att undvika översvämning och säkerställa att inga instängda områden skapas direkt mot
byggnad, krävs en säker höjdsättning och ytliga stråk för avrinning. WSP bedömer att det finns
ett behov av vidare utredningar som bör belysa eventuella risker med grundvattenuppträngning
i området samt modellering och beräkning för att utvärdera planförslagets dagvattenlösning
Redovisade lösningar har även bedömts med utgångpunkt från lokala riktlinjer för Karlstads
kommun. Riktlinjerna är ett komplement till Översvämningsprogram Karlstads kommun 201006-02. Riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige 2018-01-25.
Förutsättningar
Naturvärden i vatten
I söder och öster gränsar Jakobsberg till Natura 2000-området Klarälvsdeltat, se figur 29.
Klarälvens nedre lopp är även klassad som riksintresse för naturvård för sin betydelse som
vandringsområde och för avelstäkt av klarälvslax och klarälvsöring. I Klarälven finns fortfarande
ett bestånd av flodkräfta. Klarälven är 460 km lång och rinner från Norge och vidare söderut
genom Värmland och ut i Vänern (SMHI 2018). Huvudavrinningsområdet är Göta älv som
mynnar i Göteborg (VISS 2018). Inom planområdet finns inga Natura 2000-naturtyper men
aktiviteter uppströms kan påverka värden inom det skyddade området.
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Figur 29. Avgränsning av Natura 2000-området (Källa: Bevarandeplan Klarälvsdeltat).

Vattenmiljöns naturvärden är känsliga för vattenreglering, näringspåverkan, fragmentering
samt annan fysisk påverkan. Avverkning av skogsmiljöer i anslutning till vattnet kan också
påverka artsammansättningen negativt (Länsstyrelsen i Värmlands län 2015.
Deltats vattenområden är viktiga lek- och uppväxtmiljöer för den rika fiskfauna som lever i
Klarälven och Vänern. Klarälvens älvgrenar är betydelsefulla vandringsvägar för åtskilliga
fiskarter, inklusive asp, harr, nors, lax och öring, och avgörande för att de ska kunna nå lex- och
uppväxtområden i Klarälven och dess biflöden (Länsstyrelsen i Värmlands län 2015). Utpekade
arter enligt Art- och habitatdirektivet är asp och lax som tillfälligt kan förekomma inom eller i
anslutning till planområdet. Stim av asp kan förekomma vid strandvegetation. Vuxna individer
förekommer främst pelagiskt.
I Klarälvsdeltats strandmiljöer lever flera värdefulla insektsarter som citronflä ckad
kä rrtrollslä nda och bred paljettdykare. Båda arterna är fridlysta enligt 4 § Artskyddsförordningen (2007:845) samt Naturvårdsverkets författningssamling (NFS1999:12). De är
även utpekade enligt art-och habitatdirektivet. Enligt naturvärdesinventeringen har arterna inte
påträffats inom planområdet.
Inom planområdet finns även mindre vattenmiljöer. I en rapport som togs fram inför
planprogrammet (Calluna 2016) redovisas fynd från Artportalen av de tre groddjursarterna
mindre vattensalamander, åkergroda och vanlig padda. Groddjur är på olika sätt fridlysta i hela
landet enligt artskyddsförordningen.
Övriga naturvärden hanteras under avsnitt 10.1.
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Hydrologi och vattenkvalitet

Grundvattennivån i området kan huvudsakligen förväntas vara styrd av aktuellt vattenstånd i
Klarälven och varierar med årstid och nederbördsförhållanden. Planområdet ligger lågt beläget
och påverkas av höga nivåer i Klarälven och Vänern. Inom planområdet finns kända
markföroreningar, se avsnitt 9.2. Dagvatten från Jakobsberg avleds idag till Klarälven.
Planområdet avvattnas via ett dräneringssystem med en pumpstation belägen nära
Jakobsbergsbrons fäste. För en mer detaljerad beskrivning av områdets förutsättningar se
avsnitt 9.1 Klimatanpassningar.
Enligt VISS (2018) uppnår Klarälven (vattenförekomst SE658436-136820, sträckan vid
Jakobsberg) en måttlig ekologisk status, vilken baseras på avvikelser i hydrologisk regim och
morfologiskt tillstånd. Den kemiska statusen uppnår ej god p.g.a. halten polybromerade
difenyletrar (PBDE) samt kvicksilver. Alla ytvattenförekomster i Sverige har överskridna
gränsvärden för kvicksilver. Dagvattenlösningar är därmed viktiga aspekter i planarbetet.
Påverkan och effekt
Invallning

Längs planområdet planeras en vall för att säkerställa att höga vattennivåer i Klarälven inte
påverkar planområdet. Vallen kommer att ansluta till nuvarande vall men höjas och förstärkas
så det blir ett skydd mot översvämning. Utmed älven ska vegetationen sparas i stor utsträckning
men gallras ur för att skapa trivsamma miljöer för människor i strandkanten och intill bryggor.
Enligt den inledande naturvärdesinventeringen hyser trädridån inga höga skogliga värden men
utgör en mycket viktig struktur i landskapet med bland annat vindbrytande funktion. En
förprojektering har gjorts av vallen och dess slänters utbredning. Anläggandet av vallen kommer
inte att innebära några större ingrepp i strandmiljön. Något erosionsskydd utanför vallen
behöver inte anläggas.
Om åtgärder i vattenmiljön krävs får detta hanteras i enlighet med regelverket för
vattenverksamhet.
Utfyllnad, tippning och andra markarbeten kan orsaka förändringar i morfologi och
vattenföring. Under byggtiden finns stora risker för grumling som måste hanteras. De massor
som används för anläggning av vallen får inte vara förorenade. Bedömningen är att riskerna kan
hanteras utan att områdets värden utsätts för påtaglig skada. I de delar det går att återanvända
massor från befintlig vall så är det önskvärt att återanvända dem. Karlstads kommun räknar
med att massor från annat håll också måste användas för att anlägga ny vall.
Fasta anläggningar med småbåtshamn, bryggor och broar

Andra fasta anläggningar som påverkar strandzonen är båthamnar, bryggor samt ny bro över
Klarälven. Lokaliseringen av den kombinerade båthamnen och badviken har flyttats i syfte att
minska påverkan på värdefull natur. Området kopplas till älven med en smal passage för att
minska påverkan på den naturliga strandens växt- och djurliv. Bryggorna bedöms inte
väsentligen förändra livsvillkoren för djur- eller växtarter i området. Konsekvenserna för
åtgärder i vatten får hanteras enligt regelverket för vattenverksamhet.
Småbåtshamnen som tidigare föreslogs anläggas i planområdets sydvästra del har valts bort.
Detta för att inte tillföra barriäreffekter i sammanhängande ängsmarker och vattennära
skogsområden och minska risken för habitatförluster.
Åtgärderna kan orsaka tillfällig påverkan på utpekade arter enligt Art- och habitatdirektivet.
Påverkan bedöms som måttlig utifrån befintligt underlag.
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Dagvattenhantering

En princip för planen är att det vatten som avleds från området inte ska öka trots att mer yta
hårdgörs. Hälften av dagvattnet ska fördröjas inom kvartersmark och resterande inom allmän
platsmark. Avledning inom planområdet föreslås hanteras med både öppna diken och
ledningsnät för regn upp till 20-års återkomsttid. Områdets naturliga avrinningstråk bibehålls i
så stor utsträckning som möjligt. Bärande element i planen är en tydlig grönstruktur som
integreras med blåa stråk kopplade till Klarälven för fördröjning och hantering av ytligt
dagvatten. Genom en medveten gestaltning med stråk och öppna vattenspeglar skapas höga
upplevelsevärden i den byggda miljön. Anläggande av nya småvatten kan även kompensera för
det bortfall av mindre våtmarker som påverkas av exploateringen vilket innebär att negativa
effekter för fridlysta groddjur kan minimeras.
Exploateringen kommer att förändra dräneringssystemet men dagvatten ska även
fortsättningsvis pumpas ut från området. Detta eftersom det relativt flacka och lågt belägna
området och behovet av invallning medför att det är svårt att lösa avrinning med enbart självfall
till recipient.
Planområdet har delats in i fyra avrinningsområden med två pumpstationer varav en befintlig
pump är belägen i områdets sydöstra del, pumpstation 1. En ny pumpstation, pump 2, kommer
att placeras vid den planerade hamnen i områdets västra del. Dagvatten för avrinningsområde
två och tre leds till pump 2. Tre fördröjningsdammar föreslås i avrinningsområde ett, två och tre.
För att minimera belastningen och storleken på pumparna i pumpstation 2 anläggs
fördröjningsdammar i område två och i område tre.
Befintlig pumpstation 1 mynnar inom Natura 2000-området medan planerad pump 2 ska mynna
uppströms i den västra flodarmen. Eftersom pump 1 tillför dagvatten till ett Natura 2000område är det viktigt att flödet ut från pumpstationen inte ökar med ökad hårdgjord yta. Flöden
från område 1 fördröjs därför i en damm som är dimensionerad för att inte öka maxbelastningen
i pump 1.
Det nordligaste delarna av planområdet (avrinningsområde tre) kommer att anslutas till
område två vilket innebär att mängden dagvatten som direkt belastar Natura 2000-området
minskar. Även dagvatten som tillförs i den västliga delen kommer dock att belasta Natura2000området eftersom utsläppspunkten är belägen uppströms. Den sammantagna effekten av
förändringen av påverkan på Natura 2000-objeket bedöms därför som liten.
Förhållanden och verksamheter inom planområdet påverkar dagvattnets sammansättning och
därmed även vattenkvaliteten i Klarälven som recipient. Den beräknade trafikföringen med upp
mot 10 000 fordon/dygn på Södra förbindelsen kommer att medföra ökad belastning av
föroreningar i dagvattnet. I kombination med en ökad andel hårdgjorda ytor och en minskad
infiltrationskapacitet, kan detta leda till ökad transport av näringsämnen, partiklar, organiska
ämnen och metaller till recipient. Rening av föroreningar från trafik kommer i huvudsak att ske i
diken längs med Södra förbindelsen.
I området finns kända markföroreningar som kommer att saneras av kommunen. Enligt planen
ska rening av dagvatten ske i enlighet med kommunens nya riktlinjer för dagvatten genom
fördröjning i öppna system.
Enligt bevarandeplanen påverkas den utpekade naturtypen ”Naturligt näringsrika sjöar” av
utsläpp av föroreningar från punktkällor som riskerar att försämra vattenkvaliteten.
Klarälvens ekologiska status bedöms som måttlig då det finns avvikelser i hydrologisk regim och
konnektivitet beroende på uppströms reglering av vattendraget. Vattenförekomsten bedöms ej
uppnå god kemiskt status på grund av höga halter av kvicksilver och polybromerade difneyteter
(PBDE) i fisk. De förhöjda halterna kan framförallt relateras till långväga transport via luft och
vatten. Det ska säkerställas att utsläpp inom samt uppströms Natura 2000-området inte ökar
tillförseln av föroreningar till Klarälven.
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Detaljplanen bedöms inte medföra någon negativ påverkan på vattenkvalitén och därmed inte
påverka miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsternas kemiska status (Sweco 2020). De
biologiska och fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorer bedöms inte påverkas av de planerade
åtgärderna. De hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna har påverkats under lång tid av Karlstads
utveckling. Vattenförekomsterna har förändrats av fördjupningar, kanalisering, rensningar,
stenskoningar och muddringar. Utfyllningar och anläggandet av översvämningsvallar längs med
vattenförekomsterna har förändrat deras kanter, närområden samt svämplan. Med dessa
förutsättningar är det svårt att göra en bedömning av de planerade åtgärdernas påverkan,
särskilt på vattenförekomsten som mest berörs – Västra älvgrenen och Skoghallsådran. De
planerade åtgärderna bedöms dock inte ändra de befintliga förutsättningarna i särskilt stor
utsträckning när det gäller parametern närområdet i vattendrag. För parametern svämplan
kommer delar av svämplanets areal försvinna, men parametern bedöms inte påverkas. Även om
status för dessa parametrar skulle påverkas bedöms det att kvalitetsfaktorn morfologiskt
tillstånd inte kommer att försämras på grund av planen.
Möjligheten att uppnå vattenförekomstens miljökvalitetsnorm för ekologisk status bedöms inte
påverkas av detaljplanen.
Övriga effekter av dagvattenhantering inom planområdet beskrivs under kapitel 9.2
Klimatanpassning.
Ekosystemtjänster

I tabell 13 sammanfattas identifierade ekosystemtjänster som påverkas. Bedömningen
genomfördes vid en workshop med tjänstepersoner från Karlstads kommun under ledning av
Calluna. Analysen har kompletterats i arbetet med MKB. Nya typer av påverkan som tillkommit i
den senare analysen har kursiverats.
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Tabell 13. Påverkan på identifierade EST som hör till miljöaspekten vattenmiljö.
Påverkan av identifierade ekosystemtjänster
Ekosystemtjänst

Värde

Beskrivning av
betydelsefull ekologisk
struktur

Påverkan

Försörjande
ekosystemtjänster

Nutrition

Visst

Fiske förekommer i älven
utanför planområdet.

Ingen påverkan
(Åtgärder vid genomförandet ska säkerställa
att inte fisken i Klarälven påverkas)
- Strandnära exploatering kan skada lek- och
uppväxtområden

Reglerande
ekosystemtjänster

Reglering av
avfall,
föroreningar
och andra
störningar

Visst

Bård med tät lövskog i
strandzon. Stora delar är
naturmark där vatten
infiltreras och renas.

+ Fler blåstråk skapas, vilket bidrar till
dagvattenhanteringen och rening
+ Nya blåstråk med naturlik bäckfåra och
strandzon
+ Krav på mjuka gårdar ger ytor för
infiltration
- Andel hårdgjorda ytor ökar med sämre
naturlig infiltration
- Ökad belastning av föroreningar från
verksamheter inom området, ex trafik

Reglering av
flöden

Påtagligt

Ett småvatten utgör en
naturligt mindre lågpunkt.
Trädbård i strandzon
fungerar som
erosionsskydd (finns även
anlagt erosionsskydd).

+ Delar av trädbården sparas
+ Dagvattenhantering planeras utifrån
vegetation och gröna stråk
+ Golfbanan kvarstår som naturligt svämplan
+ Nya småvatten kan tillskapas som
kompensation
- Minskad trädzon längs Klarälven kan öka
risken för erosion

Golfbanan, som naturlig
lågpunkt har stor
betydelse som naturmark,
där vatten kan infiltreras
och fördröjas.

Konsekvenser Huvudalternativet
Klarälvens deltalandskap är ett område som på grund av sina limniska egenskaper skyddas som
Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet. Enligt redovisade bedömningsgrunder
kan det påverkade området därför anses ha ett högt värde. Ingen del av Natura 2000-området
ingår i planområdet. De planerade åtgärderna kan ändå ha en begränsad påverkan på de
utpekade värdena. Under förutsättning att rekommenderade skadebegränsande åtgärder
beaktas i såväl planering och projektering som byggskede bedöms de negativa effekterna bli
små.
Konsekvenserna av planens genomförande avseende vattenmiljö bedöms sammantaget bli
måttliga då Klarälven bedöms ha högt värde.
Skadebegränsande åtgärder
Halter av de prioriterade ämnena i vattenförekomsterna kan påverkas av dagvatten från
detaljplanområdet, under byggskedet samt muddringsåtgärder.
Anpassning av läge och utformning av skyddsvallar mot översvämning är avgörande för vilka
effekter som uppstår. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt anläggningsskedet som medför risk
för grumling och spridning av förorenande ämnen. Aktiviteter som särskilt bör beaktas är
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utfyllnad, tippning eller andra markarbeten i eller i anslutning till vattenmiljön. Anläggandet av
översvämningsvallen mot Klarälven, broar och båtplatser ska utföras vid tidpunkter på året då
de påverkar vatten och vattenlevande djur och växter så lite som möjligt. Arbeten som kan
orsaka grumling eller störa bottnar bör inte utföras under lek- och vandringsperioder för fisk.
Hantering av massor och bottensediment bör även utredas med avseende på eventuell
föroreningsproblematik. Det bör upprättas ett kontrollprogram för hantering av massor.
Naturliga störningsregimer i strandzonen bör säkerställas för att ge förutsättningar den
karaktäristiska sussessionen av olika naturtyper i den pågående deltabildningen.
Fördröjning av dagvatten bör utformas i enlighet med kommunens beslutade riktlinjer för att
motverka transport av föroreningar från ytavrinning samt eventuella markföroreningar.
Utredningsarbetet behöver fördjupas i syfte att säkerställa att tillräcklig kapacitet finns att
fördröja och omhänderta dagvatten så att fullgod rening uppnås. Utformningen av de öppna
dagvattensystemen kan med fördel utformas så att de tillför ett värde till områdets
grönstruktur. Exempelvis kan ytliga dagvattenmagasin kombineras med andra funktioner som
lekplatser, bollplaner, så kallade multifunktionella ytor.
Våtmarksmiljöer som påverkas av exploateringen bör kompenseras med nya småvatten i
anslutning till de öppna dagvattenlösningarna för att skapa en ny blåstruktur.
De fasta anläggningarna vid Klarälvens strand bedöms som vattenverksamhet och bör därför
hanteras enligt 11 kap 9§ Miljöbalken.
Konsekvenser Nollalternativet
I nollalternativet kvarstår nuvarande vall i befintligt skick och inga tillkommande anläggningar
för bad eller båtliv kommer att anordnas. Befintliga strandmiljöer i västra Jakobsberg kommer
därmed inte att förändras. Utsläpp av dagvatten kommer att kvarstå i nuvarande omfattning.
Beskrivna åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten kommer inte att genomföras.
Belastningen förblir den samma som tidigare.
Sammanfattningsvis blir effekten för vattenmiljön oförändrad om inga åtgärder genomförs
vilket ändå innebär en kvarstående effekt på vattenmiljön från det dagvatten som tillförs inom
Natura 2000-området.
Eftersom de värden som påverkas är höga så bedöms de kvarstående konsekvenserna för
vattenmiljön förbli små till måttliga.

10.3

Landskap

Kunskapsunderlag
Karlstads kommun arbetar med att ta fram en grönstrukturplan. Även Länsstyrelsen i
Värmlands län arbetar med att ta fram en regional handlingsplan för grönstruktur. Båda utgör
remisshandlingar, varför de inte kan hanteras som underlag för konsekvensbedömning. Ingen
särskild landskapsanalys som identifierar siktlinjer har genomförts för planområdet. En särskild
kartläggning har dock gjorts av programområdet, utifrån samma metod som vid framtagandet
av grönstrukturplanen. Den används som underlag i konsekvensbedömningen. Platsbesök samt
kunskap i samband med framtagandet av planhandlingen ligger också till grund för
kompletterande beskrivning av områdets förutsättningar samt för konsekvensbedömning.
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Förutsättningar
Landskapet i fysisk planering

”Landskap är ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet
av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer.” (Europeiska
landskapskonventionen, ratificerad av Sverige 2011).
Ett levande landskap bidrar till fortsatt välfärd och människans välbefinnande. Grön
infrastruktur innebär att naturens nätverk ses ur ett landskapsperspektiv. Det bidrar i arbetet
med att bevara landskapet samt hållbart nyttja både biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
En kartläggning av grön infrastruktur bidrar även till att uppfylla både nationella och
internationella miljömål. Både regional och kommunal kartläggning ska kunna underlätta
prioriteringar vid planering av mark- och vattenanvändning samt vid planering av
naturvårdsåtgärder (Naturvårdsverket 2018b).
Landskapet regionalt och lokalt

Länsstyrelsen i Värmlands län arbetar med att ta fram en handlingsplan för grön infrastruktur
och den första delen var ute på remiss under våren 2018 (Länsstyrelsen i Värmlands län 2018).
Handlingsplanen är ett viktigt verktyg för att nå miljömålen, genom att den bidrar med ökad
kunskap om landskapets kvalitéer, funktioner och processer, samt ger förslag på hur man kan ta
hänsyn till dessa i praktisk tillämpning. Länets kommuner är indelade i landskapsområden, där
Karlstads kommun ingår i landskapet Vänernområdets slätter. Ett område som domineras av ett
öppet och flackt jordbrukslandskap med lerjordar. De kvarvarande skogarna är i de flesta fall
hårt brukade. Det finns ett visst inslag av ädellövträd. Karlstads kommun arbetar med ett nytt
förslag till grönstrukturplan. Planen ska användas som ett underlag vid all fysisk planering samt
vid beslut om omformning av grönområden i Karlstad. Ur ett landskapsperspektiv redovisas
gröna stråk, gröna länkar och målpunkter. Karlstads kommun utvecklar beskrivningen av
landskapet vid Vänern och visar på hur mötet mellan Klarälven och Vänern präglar och ger
identitet till staden. Klarälvsdeltat beskrivs som Sveriges största aktiva delta nedanför
fjällkedjan. Det har länge skapat, och skapar fortfarande i de oexploaterade delarna, en
omformning av landskapet genom materialtransport och naturliga processer (Karlstads
kommun 2018f).
Landskapet i Jakobsberg

Planområdet utgör idag en flack, öppen yta bestående av ett slätt odlingslandskap inramat av
skogsmiljöer (Karlstads kommun 2018). Landningsbana, byggnader och gator delar upp
Jakobsbergs naturlandskap i fyra entydiga delar. Genom långvarig påverkan (såsom slåtter,
golfbana, mm) eller avsaknad av sådan, har olika biotoper vuxit fram (Tovatt Architects and
Planners 2017). Endast flygtornet, skogen och enstaka träd sticker upp ur den vidsträckta ytan.
Trädkanten runt området ramar in, men på vissa ställen går det att se älvens vattenyta. Väster
om Klarälven, ligger bebyggelsen på en höjd, vilket möjliggör en vid utsikt över landskapet
(Karlstads kommun 2018). Med båttrafik via Klarälven möts man av den täta trädridån, men har
möjlighet till enstaka glimtar av ängsmarkerna.
Även inom planområdet går det att få långa och fria siktlinjer från flera håll och den före detta
flygplatsen har stor inverkan på områdets utformning och struktur. Det är aspekter som
bekräftas med områdets identifierade landskapskvaliteter, där de öppna ytorna vid ängen visar
på det Rymliga (Y) och de kulturhistoriska värdena vid flygplatsen visar på det Kulturella (K)
(Karlstads kommun 2018f).

84

Miljökonsekvensbeskrivning - För detaljplan Västra Jakobsberg, Karlstads kommun

Påverkan och effekt
Planförslagets utformning

Planförslaget har haft som mål att ta stor hänsyn till landskapet inom Jakobsberg. Det är även
utformat så att det ska förbinda och knyta samman planområdet med omgivande stadsdelar
samt natur- och rekreationsområden (Karlstads kommun 2018d). Bevarandet av lokala samt
utvecklingen av nya regionala stråk genomförs därmed. Även nya blåstråk tillkommer. Nya
siktlinjer skapas inom planområdet, då trädridån mot Klarälven öppnas upp (Karlstads kommun
2018). Samma gäller även för broarna över Klarälven, som kommer att möjliggöra nya siktlinjer
ut över älven samt Vänerlandskapet.
Landningsbanans sträckning ska vara synlig i planens utformning samt utgöra en tydlig gräns
mellan staden och öppna omgivande landskapsrum. Bevarandet av landningsbanan och
utformningen av bebyggelsestrukturen gör att de långa siktlinjerna inom planområdet kan
bevaras. De kulturhistoriska värdena inom området bevaras även, då flygledartornet får en
central plats i området.
Gatornas utformning utgår från de biotoper och samband som identifierats i området, se figur
30. De centrala och inre delarna av stadsbyggnadsstrukturen för Jakobsberg kommer att
påverkas av den Södra förbindelsen (huvudgata) och av det plats- och gatunät som stadsdelen
kräver. Utformning, motiv och läge av Södra förbindelsen (mellan Rosenborgsgatan och
Skoghallsvägen) kommer att vara avgörande faktorer för en framgångsrik och vacker stadsdel
inom Jakobsberg. I strukturförslag utgör Södra förbindelsen en ”stadsgata” som söker närhet till
landningsbanan i så stor utsträckning som möjligt (Karlstads kommun 2018).

Figur 30. Utformning av gatorna inom planområdet utgår från de stråk och gröna
strukturer som identifierats (Tovatt Architects and planners AB 2017).
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En övergripande beskrivning av bebyggelsekaraktärer anges i planbeskrivningen. Parallellt med
planarbetet tas ett mer detaljerat kvalitetsprogram för gestaltning fram, där
bebyggelsekaraktärer och utformningsprinciper för området beskrivs mer i detalj. Bebyggelsen
ska samspela med omgivande stadsdelar, såsom Sommarro, i de delar de ansluter mot dem. Men
Jakobsberg ska ges en högre täthet i förhållande till omgivande områden. Planen fokuserar på
att skapa utrymmen för allmän platsmark, kompakta gaturum samt ett öppet förhållande mellan
naturmark och stadsbildning. Mot de stora stadsgatorna, Södra förbindelsen samt
Rosenborgsgatan, är bebyggelsen sammanhållen och bildar tydliga gaturum och platser. Mellan
stadsgatorna och områdets inre och ut mot de öppna fälten finns en mer upplöst friliggande
kvartersstruktur som ska tillvarata mer informella stråk och viktiga boendekvaliteter såsom
utsikt och ljusförhållanden. I kanter mot naturområden eller som inslag inom de större
kvarteren ska detaljplanen rymma en småskalig bebyggelse.
Planförslagets påverkan och effekt

Planförslaget har som ambition att ta stor hänsyn till landskapet inom Jakobsberg, med
utformning av kvarter och bebyggelsestruktur. Nya siktlinjer skapas inom planområdet, då
trädridån mot Klarälven öppnas upp. Även de regionala grönstråken bevaras och tydliggörs med
nya siktlinjer ut över älven samt Vänerlandskapet. Element som nya blåstråk och förtydligandet
av områdets kulturhistoriska värden bidrar till en positiv påverkan på landskapsbilden inom
området. Åtgärderna bedöms sammantaget ha positiva effekter för upplevelsen av landskapet
inom planområdet.
Genomförandet av planen bidrar dock sammantaget till en stor irreversibel förändring av
landskapet, då landsbygd omvandlas till stadsmiljö med negativa effekter som följd. Siktlinjer
från höjden på andra sidan Klarälven, samt närliggande områden kommer därmed också att
förändras. Olika typer av hus och vägar ger intryck av stad, snarare än landsbygd och naturmiljö.
Grönstråkens placering med tydligare avgränsning bibehåller områdets regionala
landskapsvärde. Samtidigt blir de smalare samt riktar rörelserna i landskapet mer tydligt, vilket
kan bidra till negativa effekter.
I tabell 14 nedan sammanfattas identifierade ekosystemtjänster som påverkas. Bedömningen
genomfördes vid en workshop med tjänstepersoner från Karlstads kommun under ledning av
Calluna. En samlad bedömning av påverkan på EST görs i bilaga 1.
Tabell 14. Påverkan på identifierade EST som hör till miljöaspekten Landskap.
Påverkan av identifierade ekosystemtjänster
Ekosystemtjänst

Kulturella
ekosystemtjänster
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Fysiskt och
upplevelsebaserad

Värde

Beskrivning av
betydelsefull
ekologisk struktur

Påverkansfaktorer

Visst

Stråket utmed
vattnet
Öppna fält
Långa siktlinjer
Utsikt från
Kartberget.

+ Fler Blå- och grönstråk skapas
vilket berikar landskapsbilden.
+ Ett mer välkomnande område
skapas, ökad tillgänglighet då
stängsel tas bort.
+ Klarälven kommer att synliggöras
och blir ett tillskott till
landskapsbilden.
- Landskapet förändras drastiskt.
- Påverkan på siktlinjer.
- Förändrad landskapsbild vid utsikt
från Kartberget.
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Konsekvenser Huvudalternativet
Konsekvenserna av huvudalternativet bedöms sammantaget ge små negativa konsekvenser.
Områdets landskapsbildsvärde bedöms som måttligt. Området har särskilda visuella kvaliteter
med tydlig karaktär och struktur, då områdets storlek och läge möjliggör långa siktlinjer mot
Klarälvens landskap både inom och utanför planområdet. Området kommer förändras från
landsbygd till stadsmiljö vid genomförandet av planen. Planen bedöms bidra till måttligt positiva
effekter, särskilt med tillkomsten av nya blåstråk samt siktlinjer ut över Vänerlandskapet. De
sammanvägda effekterna vid genomförandet av planen bedöms bli små negativa.
Skadebegränsande åtgärder
Utformningen av bebyggelsekaraktären kan ha en betydande effekt för minimerad påverkan
påsiktlinjer både innanför och utanför planområdet. Parallellt med planarbetet tas ett mer
detaljerat kvalitetsprogram för gestaltning fram, där bebyggelsekaraktärer och
utformningsprinciper för området beskrivs mer i detalj. .
Konsekvenser Nollalternativet
I nollalternativet kommer områdets rymlighet med oförändrade siktlinjer att bevaras. De
naturliga stråken finns kvar, samtidigt som barriären mot Klarälven kvarstår. Flygledartornet
kommer att finnas kvar, men området kommer troligtvis att förfalla. Konsekvenserna bedöms
som små negativa.

10.4

Friluftsliv

Kunskapsunderlag
Underlag i kommunens Naturvårds- och friluftsplan, del 3 Värdefulla naturområden
(webbkarta) (2016), beskriver friluftslivsvärdena längs med kantzonerna vid Klarälvsdeltat och
Jakobsbergsskogen. Kommunen har inför MKB och planarbete arbetat fram en karta utifrån
grönstrukturplanens mall, med parkkaraktärer och rekreationsvärden för Jakobsbergsområdet
(Karlstads kommun 2018f). Planarbetet har därmed fördjupat kunskapen om de rekreativa
värdena.
Under 2020 har det gjorts en friluftslivsutredning gällande planens påverkan på arter och
naturtyper skyddade inom Natura 2000-området Klarälvsdeltat (Calluna 2020b).
Förutsättningar
Friluftsliv i fysisk planering

Friluftslivet ger oss hälsa, förståelse för naturen och regional utveckling (Naturvårdsverket
2018c). Det är utgångspunkten för de tio mål för friluftslivspolitiken som riksdagen beslutade
om i december 2012. Målen innebär bl.a. att alla människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta
av natur- och kulturlandskapet, det ska finnas tillgång till tätortsnära natur med höga frilufts-,
natur och kulturmiljövärden, allemansrätten ska värnas samt skolor ska kunna ha ett rikt
friluftsliv.
För att kunna uppnå mål om tillgång till natur i kombination med förtätning, behöver
friluftslivets behov säkerställas genom hållbart brukande, fysisk planering och bevarande. En
grönstrukturplan är ett viktigt verktyg i det arbetet (Naturvårdsverket 2018b). Den identifierar
vilka grönområden som finns samt vilka social värden de har (Boverket 2012). Ju stö rre
grö nytor, desto stö rre ä r sannolikheten att de kan inrymma må nga aktiviteter som berikar
varandra. I en bebyggd miljö ä r det viktigt att bevara och skapa så vä l tillrä ckligt stora
grö nskande parker som sammanhä ngande grö na rö relsestrå k (CoCity 2018). Urbana gröna
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miljöer utsätts oftare för en högre besöksfrekvens och annan typ av störningar jämfört med
naturmiljöer. Exempel på sådan störning är slitage från rekreation. Sådana områden har visat sig
påverkas positivt om slitage från besökare begränsades (Persson & Smith 2014). För att lyckas
kombinera förtätning och grönskande städer, bör vi därmed identifiera vilka miljöer som
behöver skapas och planera för det (Naturvårdsverket 2017b).
Friluftsliv närliggande och inom Jakobsberg

Det finns stora möjligheter till rekreation i anslutning till planområdet. Hela området är utpekat
som riksintresseområde för Friluftsliv (FS 03 Vänern Norra skärgården). Jakobsbergskogen och
Mariebergsskogen ligger lättillgängliga och älvstranden omsluter hela området. Mariebergs
strandängar och Knappstad med fågeltorn, spänger och vandringsleder finns också i direkt
anslutning, Mariebergs idrottsplats och den planerade idrottsplatsen vid Östra Zakrisdal finns
på gångavstånd. På Klarälven intill planområdet sker småbåtstrafik liksom paddlingsturer
(Karlstads kommun 2018, Calluna 2020b).
Planområdet ligger lättillgängligt för närboende och båtbusshållplats finns vid stranden i väster.
Särskilt slingan utmed älven är ett uppskattat rekreationsstråk. Området nyttjas även för
fågelskådning och fiske. Golfbanan har öppet under vår- och sommarhalvåret. Men området
nyttjas även vintertid, exempelvis för skidåkning. Landningsbanan används delvis för
motoraktiviteter men även för mer fria aktiviteter så som löpning, cykel, inlines, paragliding och
skateboard. Tillgängligheten inom området är just nu begränsad, då det finns ett staket i väster
mellan strandstråket och de öppna ytorna, vilket begränsar hur man kan röra sig inom området.
(Karlstads kommun 2018).
Den östra sidan av Klarälven, som Jakobsberg utgör, har fler och större grönområden än vad den
västra sidan har. Närliggande Jakobsbergsskogen och därtill Mariebergsskogen är en viktig del
av den grönstrukturen. Grönstrukturkartan har identifierat olika värden inom planområdet,
utifrån olika parkkaraktärer, se figur 31. Parkkaraktärerna visar på Jakobsbergs sociala
kvaliteter. Ju fler karaktärer ett område har, desto fler sociala behov tillgodoser området. Inom
Jakobsberg visar de öppna ytorna vid ängen på det Rymliga (Y) och Artrika (A) och strandmiljön
visar på det Vilda (V), Rofyllda (R) och Lekfulla (L). Landningsbanan har enligt
grönstrukturplanen parkkaraktären Grön mötesplats (G).
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Figur 31. Nulägesinventering av Jakobsbergsområdet (Karlstads kommun 2018f).
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Under 2020 har det gjorts en friluftslivsutredning. Utredningen visar på nuvarande användning
av planområdet och närliggande områden för rekreation samt kommande förändring med
genomförandet av detaljplanen Västra Jakobsberg.
Påverkan och effekt
Planförslagets anpassningar

Planen innehåller ett antal nya parker och park- eller naturstråk samt ett sport- och
evenemangsområde. Grönområdena är placerade och avgränsade så att alla bostäder har
tillgång till olika gröna rum på nära avstånd från hemmet. Jakobsbergs läge i anslutning till
öppna landskap ger stadsdelen unika randzoner intill bebyggelsen, där utblickar och öppenhet
runt all bebyggelse är kvaliteter som är tänkta att kunna utnyttjas för utevistelse och
promenadstråk (Karlstads kommun 2018).
Genomförandet av planen gör att området och vattenlinjen kommer att tillgängliggöras, då
möjlighet till båtplatser kommer att finnas, broar över Klarälven anläggs samt befintliga stigar
och vägar rustas upp till lämpliga motions- och promenadstråk. Upprustningen görs i samband
med att vallen kring planområdet anläggs och förstärks. Staketet inom planområdet tas även
bort. För områden med känslig naturtyp kommer slitage att motverkas genom att leder,
rastplatser och andra anordningar för friluftslivet anläggs så att människor kanaliseras till
mindre känsliga delar av området.
Planförslaget har identifierat de rörelser som sker i naturen och pekar ut tre tydliga
promenadstråk i gränslandet mot olika naturrum; golfbanan, strandängen och älvkanten. Det
finns platser för möten, där man utöver golfbanan, även ser möjligheter för ett
aktivitetscentrum. Landningsbana, byggnader och gator delar i dagsläget upp Jakobsbergs
naturlandskap i fyra entydiga delar. Utvecklingen av gator och kopplingar mellan planområdets
olika delar bygger på att sammankoppla dessa delar.
Karlstads kommun ser utvecklingen av Jakobsberg som en möjlighet att utveckla
parkkaraktären Grön mötesplats samt att förstärka områdets koppling till Mariebergsskogen
(Karlstads kommun 2018f). Planen möjliggör att även områdets historia synliggörs då
flygledartornet sparas (Karlstads kommun 2018).
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Figur 32. Kartan redovisar en tillgänglighetsanalys för fotgängare närboende till Klarälvdeltat efter att DP Västra Jakobsberg
genomförts. Områden inom mörkgrön zon (0-300m) utgör områden och stråk för vardagsrekreation. Inom ljusare grön zon
(300 – 1000 m).

Friluftslivsutredningen (Calluna 2020b) visar på att delar inom Natura 2000-området, som
Knappstadsviken, kommer att få ett utökad antal tillkommande besökare från planområdet. I
områden med redan högt besökstryck idag, både inom och utanför Natura 2000-området,
kommer förändringen att bli obetydligt. Det gäller Jakobsbergsskogen, Mariebergsskogen och
Mariebergs strandängar. Se figur 32.
Planförslagets påverkan och effekter

Planen visar tydligt på hur Jakobsberg kan utvecklas och förtätas i kombination med att
grönstruktur och grönytor bibehålls. Planen bidrar därmed till positiva effekter för tätortsnära
friluftsliv med anläggandet av nya parker, mötesplatser och promenadstråk. Grönområdena är
placerade och avgränsade så att alla bostäder har tillgång till olika gröna rum på nära avstånd
från hemmet. Planförslaget har identifierat de rörelser som sker i naturen både inom och
utanför Jakobsberg. Det kommer att ha en positiv effekt på friluftslivet, då stråket mellan
Jakobsbergskogen och Mariebergsskogen tydliggörs. Även bevarandet och utvecklingen av
stråket längs vattnet med nya broar över Klarälven och borttagandet av stängsel, bidrar till
positiva effekt för friluftslivet.
En exploatering av området tar stora delar av den öppna ytan i anspråk, med irreversibla
markförluster. Parkkaraktärerna det Artrika (A) och det Rymliga (Y) för ängsområdena samt det
Vilda (V) för strandmiljön kommer att påverkas med negativa effekter som följd. Ett så pass
stort område som Jakobsberg utgör, med de kvaliteterna är ovanligt. Oprogrammerade ytor
omvandlas även till programmerade, vilket kan hämma möjligheten till fri lek.
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För att minimera slitaget på ängsmarkerna planeras spänger och leder samt
informationsskyltar. Broarna över Klarälven, rastplatser och andra anordningar för friluftslivet
anläggs så att människor kanaliseras till mindre känsliga delar av området. Risk finns ändå att
det artrika (A) påverkas med ett ökat slitage och negativa effekters som följd.
Påverkan på Natura 2000-området

Det blir en ökad tillgänglighet för närboende till de närliggande delarna av Natura 2000-området
och tillgängliggör även Knappstadviken på andra sidan Klarälven. Mariebergsskogen och
Mariebergs strandängar är redan välbesökta och genomförandet av planen medför därmed
relativt liten ökning i belastning på de delområdena. På grund av den redan höga
besöksbelastningen är åtgärder för att minska störning och slitage från friluftsliv därför att
rekommendera.
I Knappstadsviken bedöms genomförandet av planen kunna medföra en ökad risk för störning
på fågellivet i anslutande våtmarksområde och slitage i området genom ökat antal besökare.
Där är friluftslivet är uppstyrt och kanaliserat med stigar, leder och fågeltorn bedöms det ökade
besöksantalet inte medföra störning som påverkar bevarandestatus på arter och habitat (Calluna
2020). Potentiell störning och slitage kan behöva följas upp vid genomförande av detaljplanen
för att säkerställa att besöksbelastningen inte påverkar Klarälvsdeltats utpekade naturtyper och
arter.
Vad gäller det tillkommande båtlivet som uppstår av planens genomförande bedöms det inte ge
en påtaglig skillnad på båtlivet i Klarälven som redan idag är vältrafikerat. Genomförandet av
detaljplanen medför en liten skillnad i risk för störning och slitage i både Klarälven och
närliggande älvfåror.
Genomförandet av detaljplanen samverkar med riksintresseområdet ”Vänern med öar och
stränder” vad gäller tillgänglighet och friluftsliv med positiva effekter som följd. Dock påtalas
risken för negativ påverkan vid strandnära exploatering samt att området går också från ett
relativt orört område till fullt utbyggt.
Ekosystemtjänster

I tabell 15 sammanfattas identifierade ekosystemtjänster som påverkas. Bedömningen
genomfördes vid en workshop med tjänstepersoner från Karlstads kommun under ledning av
Calluna. En samlad bedömning av påverkan på EST görs i bilaga 1.
Tabell 15. Påverkan på identifierade EST som hör till miljöaspekten Friluftsliv.
Påverkan av identifierade ekosystemtjänster
Värde

Beskrivning av
betydelsefull ekologisk
struktur

Påverkansfaktorer

Nutrition

Visst

Fiske förekommer i älven
utanför planområdet.

- Strandnära exploatering kan
skada lek- och
uppväxtområden.

Material

Visst

Blommor och ris. Material
för lek.

+ Tillgång till material och
naturmiljö ökar med ökat
besökstryck.
- Minskar ytan med material
och naturmiljö.

Fysiskt och
upplevelsebaserad

Visst

Stråket utmed vattnet:
gå/cykla.
Landningsbanan:
bilskola, paragliding
Golfbanan: golf och

+ Fler Blå- och grönstråk
skapas.
+ Ett mer välkomnande
område skapas, ökad

Ekosystemtjänst

Försörjande
ekosystemtjänster

Kulturella
ekosystemtjänster
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Intellektuell
och
representat
iv

Obetydligt

skidåkning Öppna fält:
fågelskådning Klarälven:
Paddling, båtbuss som
anlägger - kan då
uppleva älven och ta sig
till området.
Oprogrammerade ytor:
lockar till kreativ lek.

tillgänglighet då stängsel tas
bort.
+/- Mer programmerade ytor stöder vissa aktiviteter men
minskade möjligheter för fria
aktiviteter.
+ Många fler besökare i
området kommer öka uterekreation betydligt.
+ Golfbanan är kvar.
- Minskad fågelskådning,
bostäder tar plats.
- Mindre "vild" och ostörd
upplevelse vid vandring i
området.

Karlstads första flygplats.
Gamla landerier, rester
av.

+ Platsens historia synliggörs.

Konsekvenser Huvudalternativet
Konsekvenserna av huvudalternativet bedöms sammantaget ge små negativa konsekvenser.
Områdets värde för friluftslivet bedöms som måttligt. Planens påverkan på ett stort områdets
upplevelsevärden (det artrika, rymliga och vilda), med en irreversibel förändring till följd
bedöms ge måttliga negativa effekter. Samtidigt tillgängliggörs området i högre grad än tidigare
vilket gynnar tätortsnära rekreation. De gröna lokala stråken tydliggörs och möjliggör ett
sammanhängande friluftsliv över ett större område i kommunen, vilket bedöms ge små positiva
effekter.
Jakobsberg är en del i utpekat riksintresseområde för friluftsliv (Vänerområdet) och bjuder i
stor grad stillhet och naturupplevelser, men det utgör inte riksintresseområdets främsta
värdekärna. Utbyggnaden av Jakobsberg bedöms ändå i stort bidra till positiva effekter för
riksintresseområdet, då tillgängligheten till området och särskilt längs med Klarälven är en
viktig aspekt för att gynna det rörliga friluftslivet.
I Natura 2000-området bedöms antalet besökare öka i de närliggande och redan välbesökta
delarna Mariebergs strandängar, Mariebergsskogen och Klarälven. Broarna över Klarälven
tillgängliggör även området väster om Klarälven med Knappstadsviken som besöksmål vilket är
positivt men risken för slitage och störning ökar. Knappstadsviken är ett sådant område där
ökningen av tillkommande besökare sannolikt märks vid genomförandet av detaljplanen även
om besöksfrekvensen fortsättningsvis bedöms bli låg. Ökat slitage och störning kan kopplas till
ökad tillgänglighet och fler närboende i området.
De sammanvägda konsekvenserna bedöms bli små negativa.
Skadebegränsande åtgärder
Ängsmarkerna inom området är känsliga för slitage. För att kunna kombinera naturvård och
friluftsliv, behöver utvecklingen av ytor planeras utifrån det. Skötselplan, information och leder
för att minimera slitage ska planeras för att säkerställa planområdets naturvärden.
Alla ytor behöver heller inte vara programmerade. Längs med Klarälven skulle det gå att lämna
vissa delar mer otillgängliga och ostrukturerade.
För att möjliggöra ett långsiktigt ekologiskt hållbart friluftsliv i Natura 2000-området när antalet
besökare ökar kan utökad information och skyddsåtgärder behöva planeras.
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Konsekvenser Nollalternativet
Vid nollalternativet kommer områdets oprogrammerade ytor finnas kvar samt det rymliga (Y)
och det vilda (V), vilket är positivt. Samtidigt kommer stängsel i delar av området fortsatt utgöra
en barriär. Tillgängligheten mellan kommunens närliggande naturområden samt över Klarälven
kommer fortsatt att vara otillräcklig, vilket är negativt. Nollalternativet medför små positiva
konsekvenser.

11 Påverkan under byggtiden
11.1

Förutsättningar

Den planerade exploateringen kommer att ge upphov till konsekvenser under själva byggfasen
som uppskattningsvis kommer att pågå 15-20 år. Området kommer att byggas ut i etapper.
Byggnationen av vallen kommer att behöva ske först, men kan ske parallellt med att gator och
tekniska anläggningar anläggs. Vid byggnationen kommer pålning samt buller från
byggarbetsplats och arbetsfordon att förekomma. Temporära effekter utanför planen är
exempelvis buller och andra störningar som ökad trafik till och från byggarbetsplatsen. Vid
genomförandet av planerna kring Jakobsberg förväntas många olika effekter att uppstå.

11.2

Påverkan och effekt

Allmän säkerhet
Säkerhetsrisker kommer att uppstå vid anläggningsarbeten och byggnation nära
bostadsområden samt områden som nyttjas av allmänheten för rekreation.
Utsläpp
Byggprocessen och ökade transporter i området kan ge ökade utsläpp av miljöfarliga ämnen till
luft och vatten, vilket kan påverka ekologiskt känsliga landområden. Stendamm samt avgaser
från fordon och arbetsmaskiner kan förekomma. För påverkan på vattenmiljön, se nedan.
Påverkan på Klarälven
I etableringsskedet kan påverkan på vattenmiljön ske. Grumling, förorening och störning av
bottnar kan uppstå. Vid anläggandet av vallen kan buller påverka vattenmiljöerna. Det finns
även risk för läckage av miljöstörande ämnen från arbetsfordon, samt ökade dagvattenflöden
med sämre vattenkvalitet, innan tillfredsställande dagvattenlösningar finns på plats. Läckage
från arbetsfordon såsom oljespill kan ge negativ påverkan på vattenmiljöerna. Förorenat vatten
kan medföra skada på fisk och andra vattenlevande organismer.
Buller och vibrationer m.m.
Av transporter, arbetsmaskiner samt vid byggprocessen uppstår buller och vibrationer. Även
problematik med damning i och med upplag av jord vid gräv- och saneringsarbeten kan uppstå.
Tillfälliga trafikomläggningar kan skapa störningar i form av buller och begränsad
framkomlighet. Även omlastningar och logistik som rör tunga fordon kan skapa störningar i
form av buller, vibrationer och säkerhetsrisker för andra trafikanter. Andelen byggtrafik beror
även på vilken typ av massor som kommer att användas till byggandet av vallen.
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Naturmiljö
När området bebyggs är det risk för att värdefulla miljöer kommer till skada eller att störningar
uppkommer. Det kan handla om skador på vegetation och förändra livsmiljöer som avses att
skyddas genom körskador, damning, ändrad hydrologi etc. Buller kan skapa störningar på
häckande fåglar.
Masshantering
Massor från verksamheter kan i vissa situationer återvinnas för anläggningsändamål, som
områden som exploateras för nybyggnation av fastigheter. Massorna kan innehålla miljögifter,
vilka sprids och ökar föroreningshalterna i mark, luft och vatten vid återvinning av massorna.
Vinsten med att återvinna schaktmassor är att de ersätter uttag av jungfruliga material, vilket
motiverar återvinning av massor i första hand. Hänsyn måste dock tas så att inte massor med
föroreningar sprids på ren mark (Miljösamverkan Västra Götaland och Värmland 2010).
Den befintliga vallen utmed Klarälven ska förstärkas, höjas något och förlängas i vissa delar för
att skydda området mot översvämningar. Massor i befintlig vall planeras återanvändas vid
nyanläggning av vallen i den utsträckning det är möjligt. Vid återvinning av schaktmassor styr
föroreningsinnehållet om verksamheten blir anmälnings- eller tillståndspliktig.
Massor kommer att behöva tillföras området för att bygga vallen och den planerade
utbyggnaden. Detta innebär att tung trafik kommer att trafikera området med olika frekvens för
att köra in material i området.
Generellt inom planområdet behöver marknivåerna hållas på samma nivå som nuläget för att
undvika ändring av dagvattenstråk och slänter mot naturmark samt för att undvika sättningar
inom delar med huvudstråk för VA-ledningar.

11.3

Skadebegränsande åtgärder

Miljöplan
Miljöplaner som säkrar att tillräckliga åtgärder genomförs för miljö och hälsa under
genomförandefasen bör tas fram. De bör redogöra för de miljökrav som ska ställas på
entreprenörer och byggherrar och innehålla åtgärder och uppföljning för att säkra att dessa krav
följs.
Kontrollprogram
Kontrollprogram som kan följa att gränsvärden och miljökvalitetsnormer hålls under
genomförandefasen bör finnas för Klarälven och för omgivningsbuller. Kontrollprogrammen bör
ha en tidsserie från tillståndet innan genomförandefasen, under genomförandefasen till när
området är färdigbyggt.
Allmän säkerhet
För allmänhetens säkerhet bör byggarbetsplatser och upplag hägnas in. Information om
förändringar för resande inom området behöver vara lättillgänglig.
Påverkan på Klarälven
Påverkan under byggskedet ska i möjligaste mån förhindras. Särskilda skyddsåtgärder ska
vidtas för att minimera risk för grumling i vattnet och skador i bottenmiljön. Ett av de viktigaste
hänsynstagandena under byggskedet förutom att hålla skyddsavstånd är att grumlande arbeten
eller arbeten som stör bottenmiljön helt bör undvikas under lekperiod för fisk, så tid för
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genomförande är juli, samt november-mars. Dagvatten under byggtid ska fördröjas innan det
når Klarälven för att undvika påverkan på vattenmiljön.
Utsläpp
Arbeten i eller i anslutning till vatten och ekologiskt känsliga områden ska ske så att risken för
föroreningar begränsas. Hantering av material, maskinunderhåll etc. bör ske utan risk för
förorening av mark och vatten. I händelse av utsläpp ska beredskap finnas för akutsanering.
Buller och vibrationer
Fastställda nivåer för ljud och vibrationer får inte överskridas. Bullerskyddsåtgärder vid
sprängning och borrning bör vidtas. Kommunikation med närboende ska ske både inför och
under byggtiden. Sprängning bör ske på i förväg bestämda tidpunkter dag och kvällstid.
Naturmiljö
Skyddsavstånd ska hållas till utpekade områden med höga naturvärden, samt även till de träd
som är tänkta att bevaras inom området. Upplag av jord- och bergmassor förläggs till områden
som inte kommer att sparas som naturmark. Om möjligt ska anläggningsarbeten förläggas till
perioden 30 september-1 februari för att undvika påverkan på både blommande växter, flytt och
häckning hos fågel. Skötselplan och skyddsåtgärder ska utformas för ängsmarkerna för att
säkerställa att gynnsam bevarandestatus för nattviol och gulärla bibehålls.
Anläggandet av översvämningsvallen mot Klarälven, broar och båtplatser ska utföras vid
tidpunkter på året då de påverkar vatten och vattenlevande djur och växter så lite som möjligt.
Masshantering
En masshanteringsplan bör upprättas för att planera hur massor transporteras och hanteras
under byggtiden för att minimera transporter miljöpåverkan och säkerställa en säker hantering
av dem. Förutsatt att inte juvenila massor kommer att användas vid anläggandet av vallen
kommer ett provtagningsprogram, med kontinuerlig uppföljning av eventuella
markföroreningar, behöva göras. Särskilt om massor inom området flyttas och används. Upplag
och deponering av massor bör hanteras enligt TDOK 2015:0320 Hantering av jordmassor ur
avfalls- och föroreningssynpunkt.
Vid arbeten i och kring vattendrag vidtas skyddsavstånd och särskilda åtgärder för att reducera
utsläpp av grumlande och förorenande ämnen på vattenmiljön.
Uppställnings- och serviceplatser för maskiner anordnas på större avstånd än 50 meter från
vattendrag.
Försiktighet ska iakttas vid masshantering så att inte nya massor för in invasiva arter i området.

12 Kumulativa effekter
”Kumulativa effekter är ackumulerande, samverkande eller adderade direkta eller indirekta
effekter. De visar på hur en verksamhet eller åtgärd tillsammans med andra pågående, tidigare
och framtida verksamheter/ åtgärder påverkar miljön i ett område.” (Trafikverket 2011a). De
kumulativa effekterna av planen tenderar att vara lättare att identifiera lokalt inom
planområdet. Ekosystemet är platsbundet, men också lokalt, regional och globalt. Påverkan på
ett ställe genererar större eller mindre effekter på andra ställen och kan vara både positiva och
negativa. Frågan kring konsekvenser på ekosystem och hälsa blir central i resonemang kopplade
till kumulativa effekter. Det långsiktiga målet i all planering bör vara att skapa ett resilient
(motståndskraftigt) samhälle som kan hantera framtida utmaningar och påfrestningar på
naturen samt även människans möjligheter att leva ett säkert och hälsosamt liv. De negativa
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kumulativa effekter som uppstår behöver finnas med i kommunal planering på flera nivåer samt
i vissa fall även kompenseras för.
Antaganden kring kumulativa effekter kopplat till detaljplanen och övriga planerade åtgärder i
området kring Jakobsberg:
Detaljplan/ åtgärd

Kumulativ effekt inom Västra
Jakobsberg

Kumulativ effekt utanför Västra Jakobsberg

DP Jakobsberg
Östra

+ Ökad tillgänglighet via GC-bana genom
Jakobsbergskogen.
+ Mariebergsskogen och
Jakobsbergskogen kopplas samman till ett
rekreationstråk där möjlighet ges till ett
förlängt rekreationsstråk över till/ från
Västra Jakobsberg.

+ Mariebergsskogen och strandängar och
Jakobsbergskogen kopplas samman till ett
rekreationstråk där möjlighet ges till ett förlängt
rekreationsstråk över till/ från Västra Jakobsberg.
Det innebär också fler som nyttjar naturområdena
och ökat slitage på dem.
- En ökad belastning av totalfosfor med dagvatten
från vägar till Klarälven bedöms kunna uppstå.

DP för Kartberget
och bro över västra
älvgrenen
Södra förbindelsen

+ Möjlighet till utökad kollektivtrafik.
- Påverkan på landskapsbilden vid
tillkomsten av Kartbergsbron.
- En ökad belastning av totalfosfor med
dagvatten till Klarälven bedöms kunna
uppstå.
- En ökad bullerbelastning för boende i
planområdet i och med att en vältrafikerad
led anläggs genom det.

+ Minskad trafikbelastning i de centrala delarna av
Karlstad med minskad mängd buller och möjlighet
till bättre luftkvalitet.
+ Bättre förutsättningar för kollektivtrafik.
- I de befintliga bostadsområdena på andra sidan
älven kommer bullernivåerna att öka för 5-10
bostäder på grund av anläggandet av södra
förbindelsen.
- Ökad trafik genom Marieberg och
Rosenborgsgatan samt områdena kring
Skoghallsvägen/ Ullebergsleden.
- En ökad belastning av totalfosfor med dagvatten
till Klarälven och Natura 2000-området.

Muddringsplan
Klarälvsdeltat

+ Minskad risk för översvämning

+ Minskad risk för översvämning.
- Risk för påverkan på Natura 2000-området på
artdiversitet och vattenkvalitet. Även kopplat till
artdiversitet vid Mariebergs strandängar.

Jakobsbergsbron

+ Möjlighet till utökad kollektivtrafik.

+ Bättre förutsättningar för kollektivtrafik.

13 Miljömål
Nedan följer en avstämning av huvudalternativets och nollalternativets bidrag till uppfyllandet
av de relevanta nationella miljökvalitetsmålen, tabell 16. En färgad prick ger en vägledning kring
i vilken grad miljökvalitetsmålet gynnas eller inte.

Miljökvalitetsmålet gynnas generellt
Miljökvalitetsmålet både gynnas och missgynnas, alternativt är neutralt påverkat
Miljökvalitetsmålet missgynnas

Tabell 16. Avstämning av huvudalternativet och nollalternativet mot de nationella miljökvalitetsmålen som
bedömts relevanta i och med genomförandet av planen.
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Miljömål

Huvudalternativet

Nollalternativet

2. Frisk luft

Trafikflöden för Jakobsbergs allé har
prognostiserats till 10 000 fordon/ dygn, med
en hastighet på 40 km/tim. För de 10 preciseringar
av Frisk luft som anges i miljömålet har
spridningsberäkningen (2020) beräknat
föroreningshalten för PM 10 och NO2. Resultaten
för luft längs Jakobsbergs allé ligger under
miljömålets riktvärden för NO2 och på gränsen för
P10. Påverkan bedöms bli neutral.

Vid nollalternativet kommer
området förbli oexploaterat
och påverkan på miljömålet
bedöms bli oförändrad.

4. Giftfri miljö

Området kommer troligtvis behöva saneras i
mindre delar för att förebygga spridning av
föroreningar och för att området ska kunna
användas till bostadsbebyggelse. DP har en tydlig
hållbarhetsprofil, vilket kommer att gynna målet.
Målet med dagvattenhanteringen är att ingen
ytterligare belastning av föroreningar från trafik
kommer att ske. Förutsatt att eventuella
föroreningar saneras bedöms målet komma att
gynnas i stort.

Vid nollalternativet kommer
troligtvis inte området att
saneras. Risken för läckage av
giftiga ämnen kvarstår därmed.

7. Ingen
övergödning

Byggandet av Södra förbindelsen kommer att
medföra en ökning av trafik i området. Planen
anger att rening av dagvatten ske i enlighet med
kommunens nya riktlinjer, genom fördröjning i
öppna system. Miljökvalitetsnormerna bedöms ej
försämras och därmed bedöms miljömålet ej
försämra möjligheterna att uppnås.

Med nollalternativet kommer
ingen utbyggnad av Södra
förbindelsen att ske. En
trafikökning kommer totalt sett att
ske över tid, men inte i anslutning
till planområdet.

8. Levande sjöar
och vattendrag

Dagvattenhanteringen har utretts inför
granskning för att säkerställa god funktion.
Viss risk för spridning av markföroreningar och
grumlande ämnen finns särskilt under byggtid.
Utformas de öppna dagvattensystemen så att de
tillför ett värde till områdets grönstruktur kan det
bidra till miljömålet. Grävning i vatten bör ske vid
viss tid på säsong, så att inte fisk riskeras att
påverkas av grumling. Strandnära exploateringar
bidrar till viss negativ påverkan på naturmiljöer
inom strandskydd samt på fågellivet.

I nollalternativet kvarstår
nuvarande vall i befintligt
skick och inga tillkommande
anläggningar för bad eller båtliv
kommer att anordnas. Befintliga
strandmiljöer i västra Jakobsberg
kommer därmed inte att
förändras. Utsläpp av dagvatten
kommer att kvarstå i nuvarande
omfattning.

9. Grundvatten av
god kvalitet

Det finns en viss osäkerhet i lokalisering av
PFAS föroreningen och ytterligare utredning
behöver göras för att säkerställa att ingen negativ
påverkan kommer att bli på grundvattnet. Samråd
kommer att ske med tillsynsmyndighet om behov
av kompletterande utredning. Om behov bedöms
finnas kommer detta hanteras i en eventuell
kommande anmälan.

Vid nollalternativet kommer
troligtvis inte området att
saneras i lika stor utsträckning
som om det bebyggs. Risken
finns att PFAS kommer att nå och
finnas kvar i grundvattnet.

13. Ett rikt
odlingslandskap

Arealen ängsmark kommer att minska.
Anpassningar har gjorts och skyddsåtgärder
planeras för att säkerställa och öka värdet på
kvarvarande ängsmark och säkerställa nattviolens
fortsatta goda bevarandestatus. Utvecklingen av
dagvattenhanteringen med småvatten kan komma
att bidra till den biologiska mångfalden om de
anläggs på rätt sätt. Planen medför dock
minskning av ängsmark, vilket även kommer
påverka förekomsten av häckande och rastande
fåglar.

Vid nollalternativet kommer
marken att förbli oförändrad
i hela området och kommer även
fortsättningsvis att utgöra habitat
för fåglar. Arealen slåtteräng, en
naturtyp som är minskande,
kommer att vara oförändrad vilket
gynnar förekomsten av nattviol.

15. God bebyggd
miljö

Hela planen har en hållbarhetsprofil. Grönoch blåstruktur utvecklas. En större del av
området tillgängliggörs för rekreation. Kollektivtrafik
och gång- och cykeltrafik förbinder Jakobsberg

Vid nollalternativet förblir
Jakobsberg isolerat. Den
regionala grönstrukturen blir inte
lika tydlig i landskapet.
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Miljömål

16. Ett rikt växtoch djurliv

Huvudalternativet

Nollalternativet

med resten av Karlstad. Klarälven blir inte längre
en barriär. Kulturhistoriska byggnader bevaras och
förstärks i planens utformning. Bebyggelsen
anpassas för att minimera bullernivåerna i
bostäder och uteplatser, men det kommer ändå
finnas en negativ påverkan.

Artrikedomen samt det orörda och
vilda som rekreationsupplevelse
finns kvar.

Arealen ängsmark kommer att minska och
livsmiljöerna för nattviol kommer att påverkas.
Utvecklingen av dagvattenhanteringen med
småvatten kommer att bidra till den biologiska
mångfalden. Planen medför dock förlust av
ängsmark, vilket kommer påverka nattviolens
möjliga utbredning och förekomsten av häckande
och rastande fåglar negativt. Kommunen har gjort
anpassningar i planen och planerar
skyddsåtgärder och eventuellt
kompensationsåtgärder för att minska de negativa
effekterna som uppstår i området.

Vid nollalternativet kommer
marken att förbli oförändrad i
hela området och kommer
fortsättningsvis att utgöra habitat
för fåglar. Arealen slåtteräng, en
naturtyp som är minskande,
kommer att vara oförändrad vilket
gynnar förekomsten av nattviol
och andra rödlistade arter. Om
hävden upphör finns risk att
miljömålet motverkas.

14 Miljökvalitetsnormer
De miljökvalitetsnormer som bedöms aktuella i detta projekt gäller luft, vatten och
omgivningsbuller.

14.1

Luft

Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft,
luftkvalitetsförordningen (2010:477). Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela
landet. Med utomhusluft avses enligt förordningen utomhusluften med undantag för
arbetsplatser samt vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik. Det finns miljökvalitetsnormer
för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid,
arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. De flesta normerna är så kallade
gränsvärdesnormer som ska följas (Naturvårdsverket 2018d).
I dagsläget är planområdet öppet. Planförslaget medför ett tätbebyggt område med ökad
trafikmängd. Miljökvalitetsnormer för föroreningshalterna Partiklar i gaturum (PM10),
kvävedioxid (NO2) har beräknats (Sweco 2020) inför granskning av planförslaget. Samtliga
värden ligger under miljökvalitetsnormer för luft och ingen negativ påverkan på luften bedöms
ske, se kap 9.1. Vid genomförande av planen antas även trafiken minska i Karlstads innerstad, till
följd av Södra förbindelsen, och antas ge bättre luftmiljö inne i staden.

14.2

Vatten

14.2.1. Ytvattenförekomster
Miljökvalitetsnormerna för vatten är baserade på EU:s ramdirektiv för vatten. Direktivets
bestä mmelser anger att försämring av yt- och grundvattendrag inte får ske. Bestämmelserna ä r
bindande fö r medlemslä nderna. Inför granskningshandlingen har en utredning av planförslagets
påverkan på miljökvalitetsnormerna för berörda vattenförekomster genomförts (Sweco 2020.
Slutsatserna från den utredningen redovisas nedan.
Detaljplan Västra Jakobsberg kan påverka flera vattenförekomster, se figur 33.
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Vattenförekomsten Klarälven – Västra Älvgrenen och Skoghallsådran kan påverkas som
recipient för en del av dagvattenavrinningen från detaljplanområdet. Den kan också påverkas av
anläggandet av småbåtshamnar, bryggor samt översvämningsvallen (Sweco 2020).
Klarälven – Suttersälven kan också påverkas som recipient för en del av dagvattenavrinning från
detaljplanområdet. Bara en liten andel av Sutterälvens närområde och svämplan överlappas av
detaljplanområdet (Sweco 2020).

Vänern –
Kattfjorden

n

Dingelsundsådran
n

Vänern –
Hammarösjön

Su
tte
rs
äl

ve
n

Västra älvgrenen
och
Skoghallsådran

Västra älvgrenen
och
Skoghallsådran

Figur 33. Vattenförekomsterna som ligger i anslutning till DP Jakobsberg (rött område): Västra älvgrenen och
Skoghallsådran (blå) och Suttersälven (mörkblå). Även vattenförekomster nedströms visas: Dingelsundsådran
(ljusblå), Vänern – Hammarösjön och Vänern – Kattfjorden. Start i älvgrenarna markeras med en punkt och ände
med en pil som visar flödesriktningen. Karta hämtad från PM Jakobsberg_DP_MKN, Sweco 2020.
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Planen bedöms inte medföra någon negativ påverkan på vattenkvalitén och därmed inte
påverka miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsternas kemiska status.
De biologiska och fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorer bedöms inte påverkas av de planerade
åtgärderna. Bedömning av påverkan på den hydromorfologiska kvalitetsfaktorn är mer
komplicerat.
I både vattenförekomsterna har de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna påverkats under lång
tid av Karlstads utveckling. Vattenförekomsterna har förändrats av fördjupningar, kanalisering,
rensningar, stenskoningar och muddringar. Utfyllningar och anläggandet av
översvämningsvallar längs med vattenförekomsterna har förändrat deras kanter, närområden
samt svämplan. Med dessa förutsättningar är det svårt att göra en bedömning av de planerade
åtgärdernas påverkan, särskilt på vattenförekomsten som mest berörs – Västra älvgrenen och
Skoghallsådran. Många av klassningarna för parametrarna har en låg tillförlitlighet p.g.a. tidigare
okända förhållanden. De planerade åtgärderna bedöms dock inte ändra de befintliga
förutsättningarna i särskilt stor utsträckning när det gäller parametern närområdet i vattendrag.
För parametern svämplan kommer delar av svämplanet areal försvinna men parametern
bedöms inte påverkas. Även om status för dessa parametrar skulle påverkas bedöms det att
kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd inte kommer att försämras. Det ska också noteras att de
hydromorfologiska kvalitetsfaktorernas status bara kan sänka ekologiska status till god som
sämst.
Det bedöms att möjligheten att uppnå vattenförekomstens miljökvalitetsnorm för ekologisk
status inte påverkas (Sweco 2020).
14.2.2. Grundvatten
Planområdet gränsar i nordväst till grundvattentäkten Nedre FrykenKlarälven, grundvatten - SE659565-136428. Vattentäkten uppfyller kraven för både god kemisk
grundvattenstatus och kvantitativ status. Grundvattentäkten är belägen uppströms det
planerade området i Jakobsberg och ingen risk för försämring bedöms uppstå vid
genomförandet av planen.

14.3

Buller

Miljö kvalitetsnormen fö r omgivningsbuller utgö r en planeringsfrå ga som behandlas på
strategisk nivå genom å tgä rdsprogram. Kommuner med fä rre ä n 100 000 invå nare omfattas av
bullernormen i de områ den som stö rs av buller: frå n stö rre vä gar (ö ver 3 miljoner fordon/å r),
stö rre jä rnvä gar (30 000 tå g/å r) samt stö rre civila flygplatser (ö ver 50 000 flygrö relser/å r).
Normen fö ljs nä r strä van ä r att undvika skadliga effekter på mä nniskors hä lsa av
omgivningsbuller. Inom planområdet kommer bullerskyddså tgä rder att genomfö ras fö r att
minimera bullerpå verkan frå n närliggande vägar (Naturvårdsverket 2018e).
Då genomfartsleden som planeras genom området bedöms ha ett trafikflöde över 3 miljoner
fordon per år (10 000 ÅDT) omfattas planen av miljökvalitetsnormerna för buller. Därmed ska
bullerkartläggning och åtgärdsprogram tas fram för att undvika att skadliga effekter på
människors hälsa uppstår av omgivningsbullret längs genomfartsleden.
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15 Avstämning skyddade områden
I tabell 17 redovisas kortfattat påverkan från detaljplanens genomförande på skyddade
områden.
Tabell 17. Tabellen beskriver kortfattat påverkan på skyddade områden.
Riksintresse

Laghänvisning

Påverkan på skyddat område

Rörligt friluftsliv

4 kap 2 § MB

Riksintresset utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga
tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av
anläggningar som behövs för totalförsvaret.
Turismen och det rörliga friluftslivet är intressen som särskilt ska
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag
eller andra ingrepp i miljön. De strandnära exploateringarna samt
med risk för ökat slitage och störning på naturvärden kan
missgynna riksintresseområdet, men Jakobsberg utgör inte
riksintresseområdets kärnområde. Riksintresseområdets värden
bedöms totalt sett därför ändå gynnas vad gäller tillgänglighet
inom och till området.

Naturvård

3 kap. 6 § MB

Gränsen för planområdet tangerar riksintresset längs med
strandzonen. Inga naturtyper utpekade enligt riksintresseområdet
bedöms förekomma inom planen. Sådant som kan påverka
riksintresset är utsläpp av ämnen som kan påverka fiskfaunan
negativt, minskad zon av skog längs med Klarälven. Risk för
grumling vid markarbeten. Minimal påverkan på vattenkvalitet
förutsätter höga krav på dagvattenhantering samt förebyggande
av risker vid bebyggelseskedet.

Natura 2000området
Klarälvsdeltat

4 kap. 8 § MB

Inga utpekade habitat ingår i planområdet. Indirekt kan arter och
habitat påverkas. Utredning visar att arter och habitat påverkas i
upp till obetydlig till liten omfattning och obetydlig till liten negativ
konsekvens för bevarandestatus. Dock krävs skyddsåtgärder i
anläggningsskedet, så att ingen grumlig eller negativ påverkan på
vattenkvaliteten sker samt fortsatt skötsel av ängsmarkerna.
Effekten av ökad belastning från dagvatten bedöms bli liten.

Biotopskydd
Jakobsbergskogen

7 kap. 11 § MB

Området påverkas inte av exploateringen.

Strandskydd

7 kap. 13-18 §§
MB

Tillgängligheten kommer att bibehållas utmed stränderna inom
strandskyddat område med vida ängar mellan bebyggelse och
Klarälven. Strandskyddad mark kommer tas i anspråk i mindre
omfattning. Tillgänglighet till stränderna har säkerställts genom
GC-väg utmed hela vallen, sammanhållna grönstråk och bryggor
mot älven.

Skyddade arter

AFS Bilaga 1 o 2

Flera skyddade arter påverkas av planens genomförande. Den
fördjupade artskyddsutredningen visar att gulärla och nattviol kan
påverkas. Anpassningar av planen har genomförts och
skyddsåtgärder planeras för att säkerställa att inte
bevarandestatus försämras lokalt och nationellt.

16 Avstämning mot planer och program
Hela Jakobsberg har funnits med som utvecklingsområde för bebyggelse i kommunens ÖP ända
sedan 1990 och är kopplad till kommunens framtida planer för bostadsförsörjning. Den ligger
också i linje med kommunens strategiska plan. Västra Jakobsberg, som en detaljplan med ett
tydligt hållbarhetskoncept, är även en del av kommunens miljö- och klimatarbete. Utvecklingen
av planen, med hänsyn till landskap, kulturmiljö, rekreation och tillgänglighet samt naturmiljö,
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följer både kommunens ÖP och naturvårdsarbete. Målet vid förlust av naturvärden är att
kompensera för dessa på annan plats.
Risken för översvämning i Västra Jakobsberg kopplat till klimatförändringarna, har beaktats
tidigt i planprocessen och fördjupats under planeringens gång. Kommunens riktlinjer för bygg
och planering har legat till grund för kvartersutformning kopplat till teknisk utformning av
dagvattenhantering. Flera dagvattenutredningar, skyfallsutredning och vallutredning har
genomförts för att säkerställa att planen genomförs på ett ur klimatsynpunkt säkert sätt.

17 Avstämning mot ekosystemtjänster, EST
Under våren 2018 hölls en workshop tillsammans med kommunen för att identifiera förekomst
och värde av EST inom planområdet. En bedömning av påverkan samt förslag på åtgärder för att
minimera negativ påverkan gjordes även. Kommunen värderade både påverkan och åtgärder
med handledning från Calluna. Resultatet kan ses i tabell 18.
De förslag på åtgärder som angavs under workshopen är både åtgärder inarbetade i planen samt
sådana som ligger utanför. Syftet med åtgärderna är att undvika eller minimera påverkan på EST
samt att kompensera eller förstärka EST. Dessa åtgärder anges även under respektive
miljöaspekt. Det försvårar möjligheten att, utifrån resultaten, ange en samlad bedömning av
påverkan på områdets EST. Resonemanget som följer utgår ifrån att samtliga angivna åtgärder
genomförs.
Den samlade bedömningen av åtgärder visar på att för Försörjande EST kommer planen att
förstärka värdet på platsen. Samma gäller för Kulturella EST, där planen kommer att innebära att
värdet ökar markant. En negativ påverkan blir enbart på försörjande EST, vid
naturmiljöförluster. Förändring på områdets funktion för reglering av flöden blir opåverkad.
Konsekvensbedömningen i miljökonsekvensbeskrivningen och resultatet från den samlade
bedömningen från workshopen skiljer sig markant, särskilt för Reglerande EST. För att kunna
säkerställa påverkan på EST bör en uppföljning göras då hela planen är genomförd. Särskilt
gäller det påverkan på reglerande EST.
Tabell 18. En samlad bedömning utifrån påverkan och åtgärder. Graden av påverkan: 0=obetydlig, 1=viss,
2=påtaglig och 3=hög.
Samlad bedömning av planens påverkan på EST
Ekosystemtjänst

Påverkan

Försörjande

Nutrition

Slåtter ska fortgå.
Fisket påverkas
inte.

0

Anlägga odlingslotter och
båtplatser.

1

Åtgärderna ger viss
förstärkning av EST

1

Material

Minskade ytor
naturmark. Ökat
behov av resurser
med ökat
användande.

-1

Vissa områden lämnas
orörda.

1

Opåverkad

0

Reglering av
avfall,
föroreningar
och andra
störningar

Minskade ytor
naturmark och
vissa träd längs
älven.

-2

Mjuka gårdar anläggs för
infiltration. Tillkomst av
öppna, naturlika, blåstråk.
Utformning VA hantering
med hänsyn till befintlig
vegetation och gröna
stråk.

3

Åtgärderna ger viss
förstärkning av EST
vid tillkomst av
blåstråk.

1

Reglerande
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Kulturella

Reglering av
flöden

Minskade ytor
naturmark och
vissa träd längs
älven

-2

Mjuka gårdar anläggs för
infiltration. Vindskyddade
platser med vegetation
skapas. Mjuka gårdar
anläggs för infiltration.
Utformning VA hantering
med hänsyn till befintlig
vegetation och gröna
stråk.

2

Opåverkad

0

Upprätthålla
nde av
fysiska,
kemiska och
biologiska
förutsättning
ar

Minskade ytor
naturmark och
vissa träd längs
älven. Ökat slitage
och störning på
naturvärden.
Ljusförorening.

-3

Sammanhängande yta av
ängsmark sparas.
Grönstråk. Riktade
rörelser i vissa delar.
Nyplantering av träd.
Bevara vissa områden
obelysta och orörda.
Förebyggande arbete
med invasiva arter.
Fladdermushus. Gröna
tak. Skapa ny ängsmark
vid golfbana. Flytta
nattviol.

2

Åtgärderna ger viss
negativ påverkan på
EST. Nattviol är
unik för platsen.
Öppna ängsmarker
är en minskande
biotop i Sverige.

-1

Fysiskt och
upplevelsebaserad

Mer
programmerade
ytor – stöder vissa
aktiviteter men
leder till
minskade
möjligheter för fria
aktiviteter. Fler
stråk. Fler
besökare

1

Vissa delar inom området
bevaras och får vara
’vilda’. Delar av
landningsbanan sparas.
Stråk förstärks över ett
större geografiskt
område. Odlingslotter
anläggs.

2

Åtgärderna ger hög
förstärkning av
EST.

3

Intellektuell
och
representativ

Kulturhistoriskt
värde belyses mer

1

Delar av landningsbanan
sparas. Kulturlämningar
görs till målpunkter för
rekreation. Namnsättning
inom området som pekar
på platsens historia.
Informera om syftet med
hänsyn till naturvärden.

2

Åtgärderna ger hög
förstärkning av EST

3

18 Uppföljning av planen och kommande sakprövningar
En plan som omfattas av kraven på strategisk miljöbedömning enligt miljöbalkens kap 6, ska
enligt samma kapitel 11 § i MKB redogöra för de åtgärder som planeras för uppföljning och
övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen medför.
När en plan eller ett program som omfattas av kravet på en strategisk miljöbedömning har
antagits, ska den beslutande myndigheten eller kommunen skaffa sig kunskap om den
betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet faktiskt medför.
Anledningen till detta är att så tidigt som möjligt fånga upp sådan betydande miljöpåverkan som
tidigare inte har identifierats så att den går att avhjälpa. Det yttersta ansvaret för uppföljningen
har den kommun eller myndighet som har antagit planen eller programmet
(www.naturvardsverket.se).
Vid planering av uppföljning är det främst den betydande miljöpåverkan som ska övervakas.
Eftersom arbetet ska generera kunskap som är till nytta även vid senare och andra processer är
det viktigt att uppföljning ges tid och utrymme så att den kan bli den värdefulla hjälp som det är
tänkt. För att undvika dubbelarbete är det också klokt att samordna uppföljningen med
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ordinarie plan- eller programuppföljning och att utnyttja befintliga uppföljnings- och
övervakningssystem där det är lämpligt. Hur omfattande och detaljerad uppföljningen behöver
vara beror bland annat på hur miljöstörande genomförandet av en plan eller program kan antas
bli (www.naturvardsverket.se).
Detaljplanen för Jakobsberg utformas att ha en utpräglad natur- och hållbarhetsprofil. Därför är
detaljplanens påverkan på miljömålen viktiga att följa upp. Det kan samordnas med Karlstads
övriga arbete med miljömålen och eventuellt också med de globala hållbarhetsmålen. För
naturmiljön bedöms konsekvenserna sammantaget bli måttliga till stora negativa konsekvenser.
Hur konsekvenserna för naturmiljön verkligen blev är därför viktigt att följa upp. Både
konsekvenser för naturmiljö och friluftsliv skulle kunna följas upp samordnat med kommande
uppföljning av natur- och friluftsplanen (Karlstads kommun, 2016). Kommunen har ansvar för
att se till att miljökvalitetsnormerna (MKN) uppfylls i kommunen. Inom ramen för det arbetet
kan planens påverkan på MKN för buller, luft och vatten följas upp.
En plan för uppföljning av de olika miljöaspekterna, samt inom vilket annat kommunalt arbete
det kan ske, bör tas fram av kommunen. Det finns ett krav på att redovisa dessa åtgärder
antingen i beslutet att anta planen eller i en särskild handling i anslutning till beslutet enligt 6
kap 16 § Miljöbalken.
Natura 2000- och artskyddsutredningen visar att detaljplanen är möjlig att genomföra utan att
bevarandestatusen för arter och habitat skyddade av artskyddsförordningen och Natura 2000
försämras (Calluna 2020). För två arter, nattviol och sydlig gulärla, krävs skyddsåtgärder för att
bevarandestatusen inte ska riskera att försämras. Med vidtagna skyddsåtgärder för nattviol och
sydlig gulärla bedöms inte ett dispenskrav utlösas enligt artskyddsförordningen då
bevarandestatusen inte riskerar försämras. Artskydd och naturmiljö bedöms kunna hanteras i
egen process med samråd enligt 12:6 Miljöbalken.
I det fortsatta arbetet kommer det krävas ytterligare ett antal sakprövningar, exempelvis
anmälningar och tillstånd för vattenverksamhet. Det kan även bli aktuellt med prövningar
avseende masshantering. Om schaktmassor återvinns inom planområdet styr
föroreningsinnehållet om verksamheten blir anmälnings- eller tillståndspliktig.

19 Samlad bedömning
19.1

Jämförelse av konsekvenser för alternativen

I tabell 19 redovisas konsekvenserna av huvudalternativet och nollalternativet.
Tabell 19. Sammanfattning av miljökonsekvenserna av genomförandet av planen.
Miljöaspekt

Huvudalternativet

Nollalternativet

Luft

Små-måttliga negativa konsekvenser

Neutrala konsekvenser

Klimatanpassning

Måttliga negativa konsekvenser

Små negativa konsekvenser

Markföroreningar

Neutrala till positiva konsekvenser

Små negativa konsekvenser

Buller

Måttligt negativa konsekvenser

Små negativa konsekvenser

Naturmiljö

Måttliga till stora negativa konsekvenser

Små till måttligt negativa
konsekvenser

Skyddade områden

Små-måttligt negativa konsekvenser

Neutrala konsekvenser
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Skyddade arter

Måttligt negativa konsekvenser

Små till måttligt negativa
konsekvenser

Vattenmiljö

Måttligt negativa konsekvenser

Små till måttliga konsekvenser

Landskap

Små negativa konsekvenser

Små negativa konsekvenser

Friluftsliv

Små negativa konsekvenser

Små positiva konsekvenser

Huvudalternativet
Planen för utvecklingen av Jakobsberg har pågått under lång tid hos Karlstads kommun. Risken
för översvämning vid klimatförändringar samt områdets befintliga höga naturvärde är känt
sedan tidigare. Planförslaget som går till granskning har genomarbetats i flera omgångar för att
bevara naturmiljöer samt för att säkra området från översvämningsrisk. Golfbanan som tidigare
låg utanför planområdet är nu en del av det. Då Natura 2000-området Klarälvsdelat är
närliggande har även frågan kring påverkan på vattenmiljö varit viktig.
Planområdet ska säkras mot översvämningar genom anläggandet av en vall och rätt
dimensionerat dagvattensystem och höjdsättning av bebyggelse. Den negativa påverkan på
vattenmiljön vid byggandet av vallen samt strandnära anläggningar som bryggor, kan med
skadebegränsande åtgärder minimeras till enbart små negativa effekter med måttliga
konsekvenser som följd.
Inom området finns markföroreningar. Kommunen kommer att vidta de åtgärder som behövs i
samråd med tillsynsmyndighet, för att säkerställa att miljön samt människor skyddas.
Föroreningshalterna kommer att minska i området med positiva konsekvenser som följd. Med
bullerreducerande åtgärder bedöms konsekvenserna kunna bli måttliga för hälsa.
Konsekvenserna för naturmiljö, med habitatförlust och påverkan på områdets artrikedom
bedöms ge måttliga till stora negativa konsekvenser. Habitatförluster och störningar sker
främsta för skyddade arter kopplade till de öppna miljöerna. Huvudalternativet innebär en
begränsad påverkan på Natura 2000-området med ökat antal besökare och båttrafik. En analys
av planens påverkan på bevarandestatus på arter och habitat i natura 2000-området visar att
planen kan genomföras utan av bevarandestatus försämras även om individer av arter kan
påverkas. Vid den fördjupade analysen av planens påverkan på arter skyddade av
artskyddsförordningen har förekomsten av nattviol bidragit till att planområdet har justerats
ytterligare efter fördjupad inventering och analyser från samrådets utformning.
Genomförandet av planen medför att landskapet i Jakobsberg förändras från landsbygd till
stadsmiljö. Samtidigt tillgängliggörs området i högre grad. Planens irreversibla förändring av,
samt påverkan på, ett stort områdes upplevelsevärden gör att konsekvenserna för både
friluftsliv samt landskap sammantaget bedöms bli små negativa.
Huvudalternativet medför en positiv påverkan på miljömålet Giftfri miljö. Däremot riskerar
miljömålen Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet att missgynnas.
Miljömålen Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt växt- och djurliv missgynnas med anledning av
habitatförlusten av ängsmark. En neutral påverkan bedöms ske på miljömålet Frisk luft. Både
positiva och negativa effekter bedöms uppnås för målen Ingen övergödning samt God bebyggd
miljö.
Planen bedöms förenlig med miljökvalitetsnormerna. Bullerkartläggning och åtgärdsprogram
krävs dock för att uppnå miljökvalitetsnormen för buller.
Huvudalternativet samverkar med kommunens planer på hållbar, stadsnära utveckling av
Karlstad. Miljö och hållbarhet kommer vara fortsatt viktiga vid genomförandet av planen.
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Nollalternativet
Vid nollalternativet kvarstår området i befintligt skick. Det innebär att landskapet kommer att
bestå, men att åtgärderna för att sammanbinda Jakobsberg med resten av Karlstad uteblir samt
att de kulturhistoriska värdena i området inte blir lika synliga för betraktaren. Konsekvenserna
bedöms bli små negativa för landskapet respektive små positiva för friluftsliv. Då inga
förändringar av naturmiljöer kommer att ske inom området bedöms konsekvenserna för
skyddade områden att bli oförändrade. Förekomsten av befintlig areal ängsmark för ekologiska
funktioner samt förekomsten av skyddade arter, är beroende av skötsel samt att området inte
översvämmas. Konsekvenserna riskerar här att bli små till måttligt negativa. Med fortsatt
belastning av dagvatten kommer konsekvenserna att bli små till måttliga för vattenmiljö. Vid
nollalternativet kommer befintliga föroreningar att finnas kvar, förutsatt att inga
saneringsåtgärder görs för att säkerställa att ingen spridning görs till grundvattnet eller
Klarälven. Konsekvenserna bedöms som små negativa. Nollalternativet bedöms innebära
neutral påverkan på luft och små negativa konsekvenser för buller.
Nollalternativet innebär att miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv
gynnas, men miljömålen Giftfri miljö samt Levande sjöar och vattendrag att missgynnas i och
med att inte området saneras. Vid nollalternativet förblir Jakobsberg obebyggt vid vidare
utveckling av Karlstad, vilket ger en neutral påverkan på God bebyggd miljö.
Nollalternativet motverkar den tänkta utvecklingen av Karlstad.
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Bilaga 1 – Matris från workshop EST

Jakobsberg - Karlstads fd
flygplats

Ekosystemtjänster
Bedömning av betydelse,
påverkan och potentiella
åtgärder

Förekommer
EST inom
utredningsområdet?

Förekommer
EST inom
planens
influensområde?

Finns behov av
EST inom
utredningsområdet?
Beskriv betydelsefull ekologisk struktur.

avgränsning

Exempel och stödfrågor för ekosystemtjänster.
Används området för odling, djurhållning, fiske, jakt eller bär/frukt?
Färskvatten? Har tidigare varit jordbruksmark?

Används området för skogsproduktion? En plats med tillgång till
blommor för midsommar, påskris? Andra råvaror?

precisera värde

Nutrition

ja

ja

ja

Försörjande
Material
ekosystemtjänster

ja

ja

ja

nej

nej

nej

Jordbruksarrende norr om golfbanan. Slåtter, hö tas. Fiske
förekommer i älven utanför planområdet.

Områdets
betydelse för
produktion av
EST?

Påverkas
produktion av
EST?

Påverkas
allmän tillgång
till EST?

värdera nuläge

Skattning av
påverkan av
plan?

Beskriv påverkan

precisera påverkan

bedöma påverkan

Jordbruksarrendet avslutas eventuellt.
Slåtter ska behållas. Fisket påverkas inte.

1

ja

nej

1

nej

ja

Minskar ytan med material men det kommer
finnas kvar. Tillgång ökar park och
naturmark kommer öka med ökat
besökstryck (både besökare och boende).

nej

En tredjedel av naturmarken tas i anspråk
och denna kommer hårdgöras till ungefär
hälften. Träd i bården tas bort till en del.
Blåstråk skapas i anslutning till existerande
småvatten (bidrar till både fördröjning av
ytvattenflöden och rening av dagvatten).
Bevarad naturmark får ökad betydelse för
rening av vatten och luft.

Blommor och ris. Material för lek.

Potentiella åtgärder för att undvika eller
minimera påverkan?

0

1

Potentiella åtgärder för att kompensera
eller förstärka (gröna investeringar)?

precisera åtgärder

Säkerställa att tillgång till fiske i älven inte
påverkas av planen.

Odlingslotter kan anläggas. Bättre stig och
båtplats för fiskemöjligheter.

Inte programmera alla mark. Behålla vild känsla
inom området.

Skattning av
positiv påverkan
av potentiella
åtgärder?

Vad händer mer i landskapet?

bedöma åtgärder

helhetsperspektiv

Aspekter att utreda i fortsatt
planprocess?
kunskap

1

1

Används området för energiskog eller grödor?

Energi

Finns tät vegetations som dämpar synintryck, buller och fångar upp
partiklar? Mark, våtmarker där vatten kan filtreras och renas?

Reglering av avfall, föroreningar
och andra störningar

ja

ja

ja

Bård med tät lövskog i strandzon, väst och syd i
utredningsområdet. (Maribergsskogen och Jakobsbergsskogen är
tät men ligger i öst - utanför utredningsområdet).
Utredningsområdet är idag i stora delar naturmark där vatten
infilteras och renas.

ja

Ett småvatten inom området är naturligt mindre lågpunkt - tänkt
att anslutas till blåstråk som anläggs inom planområdet. Bården av
träd i strandzon bryter vindar; den binder jord i kanten och bidrar
till erosionsskydd (här finns även anlagt erosionsskydd med
stenläggning).

Finns vegetation som binder jord och dämpar risk för erosion?
Vegetation som kan dämpa starka vindar eller dagvatten? Finns
naturliga svämplan som fångar skyfall?

Reglering av flöden

Vegetation som dämpar urbana värmeöar? Som skuggar och skyddar
mot UV-strålning? Livsmiljöer (Grön infrastruktur) som upprätthåller
biologisk mångfald?

ja

ja

Reglerande
ekosystemtjänster

Fysiskt och upplevelsebaserad

ja

ja

ja

ja

ja

nej

ja

3

Ståket utmed vattnet, kan idag gå/cykla. Landningsbanan är
samlingsplats för bilskola, paragliding (skidåkning på golfbanan
och jakobsbergsskogen). Fågelskådning på de öppna fälten.
Paddling i älven. Finns båtbuss som anlägger - kan då uppleva
älven och ta sig till området. Oprogrammerade ytor - lockar till
kreativ lek. Golfbana i anslutning till och inom planområdet.

ja

2

ja

ja

ja

Karlstads första flygplats. Gamla landerier, rester av.

Spirituell och emblematisk

Annat
betydelsefullt?

ja

En tredjedel av naturmarken tas i anspråk
och denna kommer hårdgöras till ungefär
hälften. Träd i bården tas bort till en del.
Blåstråk skapas i anslutning till existerande
småvatten (bidrar till både fördröjning av
ytvattenflöden och rening av dagvatten).

-2

-2

Behålla del av befintlig bård med lövskog. Ställa Skapa vindskyddade platser med vegetation.
krav på mjuka gårdar för att bibehålla infiltration. Satsa på gemensamma parkeringar. Gröna
tak.Planerar dagvattenhatering med tanke på
vegetation och gröna stråk. Leda vatten till
svämplan (inklusive golfbanan.)

3

Planen utgår från att golfbanan utför
reglerande tjänster som kommer
planen till godo.

Lågpunktskartering kan förbättras.

Nattviol är unik för platsen. Öppna
ängmarker är en minskande biotop i
Sverige.

Kompenastion utanför planområdet

2

nej

ja

1

ja

ja

0/1/2/3

ja/nej

ja/nej

Minskade stora ängsytor ger habitatförlust
för flora. Även minskade områden som
stöder pollinerande insekter. Bården minska
till del. Ökat slitage i området - kanske mer
plockning av blommor. Större rörelse i
området minskar antal rastande fåglas och
häckande fåglar. Även ökad beslysning inom
området kommer påverka lokal fauna. Viss
störande verksamhet kommer försvinna som biltävlingar. Mer trafik, nya
vägsträckningar. Träd kommer planteras på
öppen ängsmark.

-3

Mer programmerade ytor - stöder vissa
aktiviteter men minskade möjligheter för fria
aktiviteter. Fler stråk. Mer välkomnande,
ökad tillgång, genom att stängsel tas bort.
Många fler besökare i området kommer öka
ute-rekreation betydligt. Minskad
fågelskådning, bostäder tar plats. Mindre
"vild" och ostörd upplevelse vid vandring i
området.

1

Fler kommer uppleva platsen och arvet av
flygplatsen. Känna att jag bor på Karlstads
gamla flygplats.

Besvara sammanhängande ängmarker. Skapa
stråk som knyter samman södra ängmarken
med golfbana söder om utredningområdet.
Spång på ängmark - styra gångstråk kan
minimera slitage och stödja lokal flora. Genom
att leda/styra rörelser kan detta även minska
störningar på fauna. Beakta att belysning kan
störa bort fladdermöss - behåll mörka områden
för både jakt och på platser för övernattning och
övervintring.
Informationsskyltar - lärande för att skapa
normer och lärande om områdets kvaliteter. Sen
slåtter på ängmark minskar påverkan genom
solande människor. Noga med massor som tas in
i området - undvika invasiva arter. Placering av
kompost - se till att komposter inte bidrar till
invasiva arter.

Plantera träd. Ställa ut bikupor - stöder lokal
pollinering och lärande om pollinering. Stärka
förutsättningar för lokal flora och insekter genom
gröna tak. Använda GYF för att styra och följa
upp byggprocessen mot satta mål. Skapa äng
inom grönstruktur inom planen - som vid diken,
innegårdar, refugen i mitten av planen. Ger då
också intryck av äng när man åker genom
området. Ev. flytta nattviol till nya flyplatsen
(dock antas att det inte är inte samma fuktighet
där). Fladdermusholkar för både övernattning
och övervintring kan anläggas. Upplag med död
ved och ytor med sand i dagen (stöd för bl.a.
vilda bin). Omvandla del av golfbanan (längst i
sydväst) till ängsmark.

Bevara den vilda karaktären t.ex kring bården.
Behålla ängar genom slåtter och den därmed den
"vilda" karaktären - inte klippa ned till gräsmatta
Spara del av landningsbana och ruderatmark i
anslutning. Inte programmera hela området
kring landningsbanan.

Stärka tillgång till natura2000-område (det
vilda) med broa. Öppna upp och skapa utblickar
mot älven.
Odlingslotter kan anläggas. Bättre stig och
båtplats för fiskemöjligheter.

2

Behålla viss sträckning av banan. Namnsättning
som pekar på platsens historia.

Göra kulturlämningar till målpunkter för
rekreation. Notera insatser som görs så boende
och besökare görs delaktiga i och förstår dessa
värden - som platser med död ved, stånd av
växter och holkar för fladdermöss.

2

1

2

nej

Annat?

ja/nej

En checklista är ett stöd och strukturen ovan bidrar till ett systematiskt
arbtessätt. Men en checklista kan aldrig vara komplett och kan låsa tanken.

ja

Kulturella
ekosystemtjänster
Intellektuell och representativ

Finns någon annan betydelsefull ekosystemtjänst som kan
beröras? Ta stöd av strukturen ovan och fundera fritt om något viktigt
saknas, något som är relevant för just denna plats och denna situation. Lägg
i så fall till denna på en rad ovan.

3

Öppna ängar med värdefull flora, insekteliv, fladdermöss. Öppna
ytan del i större landskap - grön infrastruktur. Trädbård nära
vatten habitat för fladdermöss. Biologisk kontroll av mygg.
Rastplats samt häckande fåglar. Bård bidrar till temp.reglering
medan ängen, med torrmarksarter, kan bli varm. Dagens
hårdgjorda ytor med terminalbyggnad och bana bidrar till lokala
värmeöar. Bra förutsättningar för pollinering.

Används området för fysisk rekreation, lek, MTB, promenader,
skidåkning? En plats för möten? Som stråk till målpunkter?

Finns här symboliska, heliga eller religiösa värden? Ett plats som är
stark i minnet hos boende, som betyder något lokalt eller regionalt?

ja

Golfbanan betydelse väget tungt. Stor naturmark där. Golfbanan
ligger lägre och är i sin helhet en lågpunkt i anslutning till
utredningområdet där vatten kan infilteras och fördröjas.

Upprätthållande av fysiska, kemiska
och biologiska förutsättningar

Är området signifikant för platskänsla, för kulturarv, för att förstå
platsen? Stöder platsen lärande eller forskning? Skolskog?

1

Behålla del av befintlig bård med lövskog. Ställa Plantering av nya träd. Öppet vatten/blå-stråk
krav på mjuka gårdar för att bibehålla infiltration. med naturlik bäckfåra och strandzon. Satsa på
gemensamma parkeringar. Gröna tak.Planerar
dagvattenhatering med tanke på vegetation och
gröna stråk

ja/nej

0/-1/-2/-3

Efter plan:
Skattning av hur
planen påverkar
ekosystemtjänster.
Beskriv påverkan kortfattat med egna ord. Vilken Påverkan kan vara
ekologisk struktur påverkas av planen? Hur
positiv (+) eller
påverkas den?
negativ (-).

Nuläge - före plan:
Skattning av
områdets betydelse
Beskriv ekologiska strukturer kortfattat. Vilken ekologisk struktur bidrar för produktion av
till produktion av ekosystemtjänster.
ekosystemtjänst.

Definitioner och stödfrågor för
bedömning.

fritext

fritext

fritext

Finns det rumsligt motiverade lägen för kompensationsåtgärder, förstärkningsåtgärder i eller utanför
planområdet? Vad kan vara lämplig typ av åtgärd? En förstärkningsåtgärd kan vara motiverad även om ett
värde inte tas i anspråk i just den aktuella planen.

0/1/2/3

fritext

Efter plan:
Skattning av hur
åtgärder positivt kan Kan det finnas kumulativa effekter när
påverka produktion konsekvenser för produktion av
av ekosystemtjänst. ekosystemtjänster ska bedömas?

0

obetydlig

0

obetydlig

0

obetydlig

1

viss

-1

viss

1

viss

2

påtaglig

-2

påtaglig

2

påtaglig

3

hög

-3

hög

3

hög

(kan även vara positiv)

Verktyg EST-bedömning, version 2.2, 2018-02-06. Calluna AB.
Ärende:

Jakobsberg - Karlstads fd flygplats

Datum för bedömning:

Ansvarig handläggare:

Per Anders Olsson (planarkitekt) & Jenny Karlsson (exploateringsingenjör)

Närvarande:

2018-06-10
Ossman Sharif (Planarkitekt)
Catharina Knutsson (Naturvårdshandläggare)
Karin Pettersson (landskapsarkitekt)
Maria Lindström (landskapsarkitekt och planarkitekt)
Peter Engström (va-ingenjör)
Erika Janske (exploateringsingenjör)
Kerstin Berg (planarkitekt)
Peter Karnung (samhällsplanerare)
Madeleine Hellberg (samhällsplanerare)
Magnus Tuvendal (Calluna AB)
Jakob Sörensen (Calluna AB)

fritext

Nämn 1-3 viktiga punkter att utreda i
fortsatt planprocess.
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